
Har du en passion for interiør, flair for sociale medier og lyst til at stifte 
bekendtskab med PR og Marketing i en virksomhed med højt til loftet – så er 
du måske vores nye Marketing Assistent. 
Broste Copenhagen søger en ny kollega til vores PR & Marketing afdeling. 
Som vores Marketing Assistent får du mulighed for, at være med til at skabe 
engagerende og relevant content på tværs af medier. Du vil dagligt supportere 
vores PR & marketing afdeling i diverse projekter og aktiviteter, men også 
selvstændigt arbejde med egne ansvarsområder.

Din profil: 
• Du er i gang med en videregående uddannelse
• Du har en skarp pen og skriver flydende dansk og engelsk
• Du kan tænke kommercielt og kan arbejde professionelt med SoMe
• Du arbejder selvstændigt og kan strukturere dine arbejdsopgaver
• Du er smilende og imødekommende
• Du kan arbejde 20-25 timer om ugen

Dine primære arbejdsområder: 
• Assistere ved forskelligartede opgaver indenfor digital kommunikation,

SoMe & marketing
• Udarbejdelse af opslag til sociale medier
• Udarbejdelse af nyhedsbreve
• Tekstproduktion
• Supportere med vedligeholdelse af online aktiviteter og databaser
• Praktiske opgaver i forbindelse med udlån, salgsmøder, fotoskydninger

og events
• Koordinering samt kommunikation med eksterne partnere og leverandører
• Diverse ad hoc opgaver.

Vi tilbyder: 
En spændende hverdag med mulighed for udvikling i et kreativt og afslappet 
miljø. Du får mulighed for at få indsigt i, og en blive en del af en interiør-
virksomhed i rivende udvikling. Vi vægter faglig udvikling højt, derfor er det 
vigtigt for os at din studieretning er inden for marketing, kommunikation eller 
digitial design. Du indgår selvfølgelig som en ligeværdig del af vores team, og du 
vil få mulighed for indflydelse og ansvar. Arbejdstiden er fleksibel, som vi tilpasser 
i samarbejde så den hænger sammen med dit studie.

Arbejdssted: 
Broste Copenhagens hovedkontor, Sydholmen 9-17 i Hvidovre.
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
kontakte Head PR & Marketing Gry Winther Nørholm.

CV og ansøgning sendes til gwn@brostecph.com mærket med 
”Marketing Assistent” i emnefeltet. 

Kreativ, motiveret og 
ambitiøs Marketing Assistent


