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Social Media Coordinator — deltid
Vi leder efter en Social Media Coordinator, der har mod på at få det kreative 
og det kommercielle til at gå hånd i hånd i The Poster Club’s tilstedeværelse 
på især Instagram og Facebook. En med høj æstetik og sans for at omsætte 
strategiske linjer til visuel storytelling.



STILLINGEN

Som Social Media Coordinator kommer du til at tage styringen med vores 
tilstedeværelse på Instagram især, men også at opbygge content-formater til 
Facebook. Du kommer derfor til at jonglere med flere forskellige formater som 
f.eks. stories, instagram feed posts, Facebook-opslag m.m.

Du bliver som Social Media Coordinator altså The Poster Club’s stemme 
udadtil på de sociale medier. Det er derfor vigtigt, at du kan adoptere vores 
æstetik og få den til at spille sammen med de tendenser, der giver mening for 
virksomheden at følge.

Stillingen som Social Media Coordinator er ny, hvorfor du også får mulighed 
for selv at præge stillingen og være med til at ligge de brede linjer for vores 
strategi på de sociale medier i samarbejde med vores Art Director og 
Communications & Content Manager.

ANSVARSOMRÅDER

• Varetage den daglige drift af vores Instagramprofil (@theposterclub) 
samt vores Facebookside, herunder poste content, skrive captions, 
researche hashtags, tagge produkter m.m. 

• Udvikle strategier for vores tilstedeværelse på de sociale medier i 
samarbejde med vores Art Director

• Underbygge udgivelsen af produkter og kollektioner samt særlige 
kampagner i samarbejde med vores Marketing Manager og 
Communications & Content Manager

• Skabe og vedligeholde community ved at kommentere på tagget content 
og interagere med dem, vi følger

• Holde dig underrettet om nye tiltag og trends på Sociale Medier og 
hvordan vi bedst implementerer disse

KVALIFIKATIONER

• Erfaring med professionel håndtering af sociale medier
• Blik for æstetik og visuel storytelling
• Erfaring med at arbejde i InDesign er et plus
• Er struktureret og god til at holde overblik
• Tager ansvar, men er ikke bleg for at brainstorme idéer og koncepter med 

kollegaer
• Interesse for interiør og design



OM THE POSTER CLUB

The Poster Club blev grundlagt i København i 2014 og er siden blevet 
internationalt kendt for sit håndplukkede udvalg af kunsttryk og plakater  
i høj kvalitet. 

Udover det globale salg via egen webshop, sælger The Poster Club  
også sin kollektion af eksklusive kunsttryk til udvalgte forhandlere i mere  
end 30 lande. 

VI TILBYDER

• Et sjovt, afslappet og kreativt arbejdsmiljø
• Gode kontorfaciliteter og ekstra god kaffe
• Pensionsordning
• Fleksible arbejdstider
• Muligheden for at tilslutte sig et hurtigtvoksende firma
• Gode muligheder for personlig udvikling

Stillingen er deltid (10-15 timer) og udføres hovedsageligt fra vores kontor i 
København.

Se mere på theposterclub.com
Eller udforsk vores instagramprofil @theposterclub

Udover opgaverne for The Poster Club vil du også skulle løse en række 
lignende opgaver for vores søsterselskab Alium (aliumcph.com).

ER DU DEN, VI SØGER?

Hvis du er interesseret i ovenstående bedes du sende din ansøgning og CV via 
e-mail til job@theposterclub.com med emnet “Social Media Coordinator”.

Ansøgningsfrist er den 12. december. Startdato: Hurtigst muligt.
Vi forbeholder os retten til at indkalde til samtaler løbende. 

Hvis du ønsker at vide mere om denne stilling eller har spørgsmål, er 
du velkommen til at kontakte Natasja Damsgaard på mail-adressen           
natasja@theposterclub.com.


