
SoMe & Marketing praktikant         AW 2022

Hvis du drømmer om speciality kaffe, sociale medier, markedsføring og 
ønsker at arbejde i et ungt og inspirende arbejdsmiljø - så søger vi dig! 

Praktikperioden er efterårs-semesteret 2022 med opstart i august som udgangspunkt løber 3-6 måneder. 
Pratikken varerier mellem 25-37 timer ugentligt. Praktikken er ulønnet men der vil være fri benyttelse af kaffe 
til eget forbrug. Arbejdspladsen ligger på Bådehavsgade 44F, 2450 København SV. 

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning og CV afsted til julie@cphcoffeelab.com
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 1. juni 2022. Vi afholder løbende samtaler.

Vi er fleksible og åbne i forhold til dit studie og dine ønsker. 

instagram
website

cphcoffeelab
cphcoffeelab.com

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil indehole elementer af nedenstående afhængig af kompentencer og interesser.

+       Content produktion og marketing planlægning til alle vores platforme (instagram, facebook og linkedin)
+       Visuel opsætning af kampagner og content på tværs af medier - (sociale medier, web og nyhedsbreve)
+       Holde en skarp genkendelig visuel profil på tværs af platforme
+       Opdatering af webshop, pakning af web-ordrer og brugertilfredsheds undersøgelser
+       Online markedsføring - Facebook Business Suite, Google Ads og SEO
+       Diverse kommunikation og grafiske ad-hoc opgaver
+       Idéudvikling og brainstorm 
+       Analyse & Insights

Din profil
Vi forestiller os du er igang med en videregående uddannelse indenfor kommunikation, 
markedsføring, e-handel eller multimediedesign i København eller omegn. 

+       Du har kendskab og en naturlig interesse for digitale og sociale medier
+       Du har kendskab til Adobe herunder InDesign & Photoshop
+       Du evner at kommunikere og formidle budskaber og værdier på dansk og engelsk 
+       Du er struktureret og detajleorienteret 
+       Du er positiv, omstillingsparat og kan arbejde selvstændigt
+       Du er åben og udadvendt og kan lide at tale med mange forskellige mennesker

Copenhagen Coffee Lab er et dansk kafferisteri med kaffebarer rundt omkring i Europa. Vi er en virksomhed med 
iværksætterånd hvor der er højt til loftet og altid plads til nye spændende ideer. Vi søger en kreativ og konceptstærk 
praktikant, der brænder for at være med til at udvikle og visualisere historier gennem billeder og videoer. 

Som praktikant hos os vil du indgå i vores marketing team og arbejde tæt sammen med vores Marketing & Design 
team. Du vil blive en del af vores københavner afdeling hvor vi arbejder 14 medarbejdere, der beskæftiger sig med alt 
fra kafferistning, design, salg, administration og økonomi. Som praktikant hos os får du mulighed for at sætte dit 
eget visuelle præg og få hands-on erfaring med den digitale verden. Du kommer til at arbejde med mange forskel-
ligeartede opgaver der vil give dig et solidt og brugbart fundament for din fremtidige karriere med arbejdsopgaver 
med alt indenfor contentproduktion, projektstyring, influencers, kundekontakt, webdesign og online markedsføring. 
Herudover vil du blive en del af vores ambitiøse og rummelige miljø, hvor vi nørder 
processen bag speciality kaffe og den visuelle rejse. 


