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Praktik 

Vi tilbyder praktikplads i en virksomhed der er under stor udvikling. Du kommer til at arbejde med nogle af de 
største og eksklusive brands indenfor interiør og møbler, hvor du vil blive sat ind i at idé udvikle alt fra Social 
medie content til hjemmeside opbygning. Du skal være med til at lave grafisk materiale så som, nyhedsbreve, 
butiksmateriale, invitationer, videoer, billeder og meget mere. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores 
kreative designer og videograf.  

Dine opgaver vil være følgende: 

• Udvikle og sikre BrandsCPH grafiske identitet.

• Billedbehandle og video redigerer.

• Grafiske opgaver i forbindelse med vores webshop.

• Opretholde Webshoppen og tilføje produkter samt skrive tekster hertil.

• Udvikle ny brand identitet for upcoming brands.

• Opdatere vores sociale medier, samt oprette annoncer. 

Vi forventer ikke, at du kan alt til fingerspidserne, men vi har en forventning om at du er engageret og har lyst til at 
lære og at du kan arbejde selvstændigt. Vi vil meget gerne at du bliver en stor del af vores virksomhed, derfor ønsker 
vi at give dig en bred vifte af opgaver og klæde dig godt på så vi på sigt finder den rette stol til dig i vores 
virksomhed.  

Om os  
BrandsCPH er en interiør og møbel forretning som går på kant med den traditionelle butik. Vi er flagship store for et 
af UK største brands nemlig Buster & Punch. Buster & Punch er vores hovedbrand og hele showroomet afspejler sig 
af dem. Derudover har vi andre brands som har en ekslusivitet og anderledes innovativ tilgang til design. Vores 
showroom repræsentere vores samarbejdspartner på den bedst mulige måde, derfor er vi meget målrettet på at lave 
eksklusiv markedsførings materiale, samt oplevelser i form at større og mindre events i vores showroom. Vores 
kundesegment er virksomheder, indenfor arkitektur, entreprenøre, elektrikere, bygherre, stylister etc. Vi arbejder 
derfor ,ed mange spændende mennesker på kryds og tværs af landet. Udover vores showroom har vi hele vores 
digitale platforme, hvor vores webshop og sociale medier repræsentere os og vores samarbejdspartnere på den 
fedeste måde. Undersøg os nærmere på Instagram og på vores webshop. www.brandscph.com

Kvalifikationer:  
Under uddannelse indenfor den grafiske verden.  
Erfaring med Adobe, herunder Photoshop, InnDesign, Illustrator, Premiere Pro. 
Erfaring med Wordpress. (Vi arbejder med DiviBuilder)  
Flydende Dansk og Engelsk i skrift og i tale. 

Vi glæder os til at høre fra dig 
Har du allerede googlet Buster + Punch og kan du se dig selv arbejde med møbler og interiør, kunst og mange fede 
events? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til: nh@brandscph.com  

Forventet tiltrædelse: 
Efter Aftale.




