
NUURA SØGER EN KREATIV OG PROAKTIV CONTENT CREATOR PRAKTIKANT

Har du styr på de nyeste trends på SoMe, og brænder du for at lave indhold, der kommer udover rampen? Kan du se den gode 
vinkel på en historie, og samtidigt kreere dynamisk content der kan skabe engagement og øge brand awareness – så står vi 
klar til at byde dig velkommen på holdet.

OM NUURA
Vores mål er at skabe unik og æstetisk belysning, som afspejler den overdådighed og glæde, der findes i den nordiske  
natur. Altid med udgangspunkt i lysekronen tilbyder Nuura belysningskollektioner, som beriger og fuldender indretningen i  
private hjem og på offentlige steder. Vi er repræsenteret i over 40 lande og har fart på væksten. Med afsæt i den nordiske design-
tradition og ved brug af den nyeste teknologi, stræber vi efter at skabe unik kvalitetsbelysning, som har en positiv indflydelse  
på vores velbefindende. Vi udvælger nøjsomt materialer af højeste kvalitet. Nuura betyder lys og ære.

Primære opgaver: 
• Produktion af billeder, video og grafik til Instagram, Facebook og TikTok
• Opstart samt udvikling af strategi for TikTok og eksekvering af denne
• Udvikling af kommunikation og content, der skaber engagement på sociale medier
• Produktion af content til kampagner i tæt samarbejde med vores PR & Communications Manager
• Holde dig opdateret på, hvad der rører sig på de sociale medier ift. tendenser, trends og teknologier

• Hjælpe til på photo shoots og events

Den ideelle kandidat:
• Erfaring med at fotografere, filme, klippe mm.
• Digital forståelse og erfaring
• Kreativ og selvkørende
• Flydende på dansk og engelsk - i både skrift og tale
• Erfaring med Adobe Premiere Pro eller andre relevante videoredigeringsprogrammer er en fordel

Praktikperioden løber som udgangspunkt fra januar til maj. Praktikken er fuldtid og ulønnet – til gengæld tilbyder vi et væld 
af sociale arrangementer, masser af læring og ikke mindst en lækker, gratis frokostordning.

Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse inden for kommunikation, marketing, grafisk design eller lignende, men 
vi er åbne for alle relevante uddannelser og erfaringer. Det er dog et krav, at du er studerende. Det er et plus, hvis du også har 
evner inden for grafisk arbejde.

Ved spørgsmål til praktikstillingen og for at søge, kontakt da vores PR & Communications Manager Therese Cornelia Mørch 
på tcm@nuura.com

Vi glæder os til at høre fra dig!


