



Social Media Manager (Studiejob)  

THE POSTER CLUB oplever i øjeblikket kraftig vækst, særligt internationalt og har brug for flere 
hænder. Vi er således på udkig efter en struktureret SoMe entusiast til at blive en del af vores 
team. Som Social Media Manager får du en vigtig rolle i udviklingen og implementering af vores 
content strategi, hvor du vil blive hovedansvarlig for indholdet på vores sociale platforme. Du vil 
ligeledes få ansvaret for vores samarbejder på sociale medier, med fokus på opbygning af nye 
relationer samt vedligeholdelse af vores nuværende netværk. Desuden kommer du til at stå for 
monitorering af diverse platforme, besvare henvendelser og interagere med kunder og følgere. 

Færdigheder og kvalifikationer: 

- Gode kommunikationsevner, med et højt niveau på både dansk og engelsk 
- Passion for sociale medier og et højt æstetisk niveau er en nødvendighed
- Hands-on erfaring inden for Social Media marketing er en fordel
- En høj arbejdsmoral og du kan arbejde struktureret og selvstændigt
- Du er god til at identificere nye muligheder og generere forslag til nye koncepter og formater
- Opdateret på viden inden for de forkskellige sociale kanaler
- En stærk interesse for design, kunst og boligindretning
- Erfaring med Photoshop og andre relevante programmer i Adobes CS er en fordel 

Ansvarsområder og opgaver: 

- Videreudvikling af vores Social Media og influencer strategi
- Ansvarlig for vores Affiliate Partner program
- Planlægning, udarbejdelse og publicering af content på vores sociale platforme (Instagram, 

Facebook og Pinterest) 
- Researche på relevante influencers og bloggere der kan skabe eksponering
- Håndtering af Social Media samarbejder, både forespørgsler og opsøgning af nye
- Gennemgå og behandle content fra Social Media samarbejdspartnere 
- Svare på henvendelser via vores sociale kanaler
- Ad-hoc opgaver og assistere ved product launches og events



Vi tilbyder: 
- Et sjovt, afslappet og kreativt arbejdsmiljø 
- Gode kontorfaciliteter og ekstra god kaffe
- Fleksible arbejdstider 
- Muligheden for at tilslutte sig et hurtigt voksende firma med gode muligheder for personlig 

udvikling

Om os:
THE POSTER CLUB blev grundlagt i København i 2014 og er blevet internationalt kendt for sit 

håndplukkede udvalg af kunsttryk og plakater i høj kvalitet. Udover det globale salg via sin egen 
webshop, sælger THE POSTER CLUB også sin egen kollektion af eksklusive kunsttryk til udvalgte 

forhandlere i mere end 30 lande. Se mere på theposterclub.com

Stillingen er et studiejob og udføres hovedsageligt fra vores kontor på Frederiksberg. Vi forventer 
at du kan arbejde mellem 10-15 timer om ugen.

Hvis du er interesseret i ovenstående bedes du sende din ansøgning, CV og et aktuelt foto via e-

mail til job@theposterclub.com med emnet “Social Media Manager”.

Ansøgningsfrist er den 15. maj. Startdato: så snart som muligt.

Hvis du ønsker at vide mere om denne stilling eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Natasja Damsgaard på tlf.: 31 62 70 26 eller natasja@theposterclub.com.


