SÅRN’ CA SØGER PRAKTIKANTER
Baby & børne univers/webshop

Vil du prøve en praktik, hvor du virkelig får afprøvet dine
kompetencer i grafik, kommunikation og foto. Hvor der
bliver givet ansvar og hvor du kan være med til, at gøre en
forskel? Så er en praktik plads hos os i Sårn’ CA stedet.
Vi søger en skøn person, som har flair for fotografering,
fotoredigering og online universet - eller hvertfald mod på at
lære det. Vi leder efter en, der er arbejdsom, har et godt grafisk øje, som har høj arbejdsmoral og er klar på, at have flere
bolde i luften. Samtidig er det vigtigt, at du er selvstændig og
kan arbejde selv.
Hos Sårn’ CA skal vi snart til at lancere vores sprit nye
inspirationskanal, som er en del af vores baby og børne
univers. Her producerer vi legetøj, interior og tilbehør til
børnefamilierne i Danmark. Produktionen foregår her
hjemme, på Sårn’ CA hovedkontor i Aarhus Nord.
Det er en fordel, hvis du har interesse i baby/børne industrien og/eller kender til dele af modebranchen. Vi kommer
til at skabe kampagner, der kan indebære rejser, styling etc.
Desuden kommer du til at arbejde på vores SoMe kanaler.
Som praktikant hos Sårn’ CA er der mulighed for at få indflydelse, personlig udvikling og opbygning af en lang række
kompetencer indenfor kreativ udførsel, markedsføring og
iværksætteri.
Jeg, Sille H. Quist Duus, lægger ydermere stor vægt på, at få
en frisk, humoristisk, arbejdsvillig, passioneret praktikant,
som er klar på, at blive en del af vores familie-drevet virksomhed.
Send en personlig ansøgning, hvor du vedhæfter et billede af
dig selv og beskriver/viser hvem du er og hvad netop du kan
bidrage med. Alle kan ansøge og alle vil blive taget i betragtning uanset alder, uddannelse, køn, nationalitet og erfaring.

OPGAVER/KOMPETENCER

•

Tage produkt billeder i vores fotostudie til
shop og kampagner (vil ske i samarbejde
med Ceo; Sille)

•

Redigere billedemateriale (du vil blive
oplært) Kan arbejde i Photoshop og		
også gerne have erfaring/kendskab til andre
Adobe programmer.

•

Have mod på, at tage med til evt. messer for
inspiration og deltage ved photoshoots.

•

Være villig til at lave praktiske gøremål,
have skæve arbejdstider og lyst til, at
oprette varer i shoppen (Wordpress
oplæring)

•

Gerne interessere sig for baby/børne indus
trien og have et stærkt øje for opsætning af
billedmateriale, trendbooks, e-books osv.

•

Være stærk skriftligt, kunne formidle
tekster til vores kunder, både på
hjemmesiden, på SoMe og på vores
kampagner.

•

Praktikperiode mindst 6 uger. Vi ser gerne at
der er tale om en længere praktik.

•

Hos Sårn’ CA er vi seriøse, tossede, menneskelige, har højt til loftet og har en meget hjertevarm omgangstone.

•

Vi vil gerne lære fra os og skabe en tryg, sjov og
udfordrende praktikplads.

•

Vær venligst opmærksom på at stillingen er
ulønnet - ifb.m. skolepraktik.

Sårn’ CA glæder sig til at høre fra dig snarest
– stillingen starter hurtigst muligt. (el. efter aftale med dit
uddannelsessted)
Ring gerne til Sille hvis du har nogle spørgsmål på:
+45 28 95 14 35. Ansøgning sendes til: sille@saarnca.dk
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