
Trend- og inspirationsresearch inkl. mood boards
Udarbejde designforslag til upcycling produkter
Opsyning af kollektionsprøver på upcycling produkter 
Samarbejde med ekstern systue med upcycling produkter
Udarbejdelse af kommnunikation om og billedmateriale med upcycling produkter
Assistance til analyse af salg af upcycling produkter
Assistance ved fotoskydninger og produkthåndtering til webshop
Diverse praktiske ad hoc opgaver 

Veras søger upcycling- & 
kommunikationspraktikant

Er du en haj til at sy, har et kreativt mindset og laver måske endda dit eget tøj
fra bunden? Kribler det i dine fingre for at transformere kasserede tekstiler til
nye upcycling produktioner – og for at være en del af hele processen? Så er du
måske vores nye praktikant med fokus på upcycling og design. 

Veras søger en praktikant, der kan agere højre hånd i vores upcycling-projekter, og som forstår sig på at
re-designe eksisterende tøj. Du skal selv kunne sy, og det er klart en fordel, hvis du forstår at tegne skitser
og mønstre. Vi er en lille virksomhed, så du bliver en del af hele processen omkring upcycling med alt fra
idégenerering og design til onlinesalg og kommunikation. Derfor er det vigtigt, at du også har mod på
diverse kommunikationsopgaver med fokus på upcycling, repair og design. 

I Veras har vi tusindvis af gode idéer til, hvordan vi kan mindske tøjspild og tekstilaffald fra vores
cirkulære genbrugsunivers, og du vil være med til at omsætte dem til konkrete designs og prototyper. Så
har du et kreativt mindset og har flair for at sy og se mulighederne i brugt kluns og tekstiler, som andre
ikke ser værdi i, så er det måske dig, vi søger. 

Du bliver en del af et stærkt team af forskelligartede personer, der hjælpes ad med at gøre Veras til landets
bedste genbrugsunivers. Her er højt til loftet, kort fra tanke til handling, store armbevægelser og ditto
ambitioner. Vi arbejder dedikeret, fokuseret og ambitiøst – og altid med et glimt i øjet.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

Om praktikforløbet
Veras søger praktikanter til forår/sommer-semestret og efterår/vinter-semestret, som kan være hos os i
minimum 12 uger og gerne op til 6 måneder. Praktikken er ulønnet og en del af et læringsforløb på din
uddannelse. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering,
handicap, religion eller alder. Praktikken er på vores kontor i Vestergade, København.  
Send en ansøgning og CV hurtigst muligt til contact@verasvintage.dk. Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Om Veras 
Veras er et cirkulært tøjfællesskab, som bekæmper tøjspild og inspirerer til grønne, brugte tøjvaner. Veras
er stiftet af Rebecca Vera i 2015 ud fra tanken om, at alt tøj har værdi, kan genbruges og få nyt liv.
 Veras indsamler og kvalitetssikrer tøj fra lokale garderober og udbetaler point for alt brugt tøj. I Veras
kan alle let bytte, købe og sælge genbrugstøj på markeder, i vores butik og på verasvintage.dk – og dét, der
er hullet eller slidt, reparerer og upcycler vi. Intet nyt indkøbes, og intet tøj går til spilde. Siden starten i
2015 har Veras reddet over en halv million stykker tøj fra at blive smidt ud. 


