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PR & Marketing Koordinator 

 
Monkeyglasses søger en PR & Marketing koordinator. 

 

Kan du se dig selv i rollen som alsidig koordinator og udvikler i et ambitiøst - men uhøjtideligt – firma? Vi designer, udvikler 

og sælger egne bæredygtige briller til det europæiske marked og i egen butik. Vi har hovedkvarter på Nørrebro, og vi får 

snart en kontorstol ledig. Passer den til dig? 

 

Hovedansvar: 

Din hovedopgave vil være at gøre vores brand endnu mere kendt. Du starter med at formulere en ambitiøs PR-strategi og 

så er vi i gang! Du bliver primær kontaktperson til alle vores samarbejdspartneres marketingafdelinger, du bliver 

presseansvarlig, og du får ansvaret for, reklamer, branding, events, influenceres og vores sociale medier.  

 

Dine opgaver er alsidige, og du får brug for dine talenter og din kreativitet, når du skal udføre alle PR-handlinger – fra 

udvikling til eksekvering i alle kanaler.  

  

Kvalifikationer: 

Du har en relevant uddannelse og 2-3 års erfaring inden for marketing & SoMe. Du er en stærk kommunikator og en 

nysgerrig person. Du kan kommunikere på engelsk og dansk, måske også på andre sprog? Du kan arbejde i Adobe 

Photoshop, Illustrator, In-design og gerne et videoprogram, da der er meget materiale der skal afleveres i video og 

animation.. 

 

Beliggenhed: 

København N. 

 

Position: 

Deltid / Fuld tid. 

 

Opstart:  

Snarest. 

 

Vi tilbyder: 

Vi er et innovativt team, hvor der ikke er langt fra ide til handling og masser af opbakning. Vi prioriterer humor og hygge, 

og vi har Nørrebros flinkeste kontorhund. Hvis hverken hunden eller ovenstående opgaver afskrækker dig, glæder jeg mig 

til at høre fra dig. Du er også velkommen til at kigge forbi i vores butik Fælledvej 16, København N, ring først. 

Send en kort tekst, der forklarer hvorfor vi skal vælge dig, og hvorfor du passer ind i vores team/brand. Vedlæg CV og 

sendt det til Mai-britt Seaton Mbs@monkeyglasses.com 

 

Ansøgningsfrist senest 16. marts, der vil være løbende samtaler så skriv eeeendelig før. 

http://www.monkeyglasses.com/
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