
Udvikle og producere content og kommunikation til sociale medier 
Drift og udvikling af Veras' instagramprofil
Udarbejdelse af grafisk og visuelt materiale til Veras' kanaler (SoMe, nyhedsbrev, magasin, website)
Tekstforfatning og udvikling af content på tværs af kanaler 
Assistance ved fotoskydninger og produkthåndtering til webshop
Billedtagning af styles til webshop og efterfølgende redigering i photoshop
Assistance til SoMe-strategi med fokus på det visuelle og udarbejdelse af SoMe-skabeloner
Idé- og konceptudvikling af nyt digitalt content, inkl. research på trends og inspiration til Veras
Magazine
Håndtering af presseklip
Diverse praktiske opgaver ad hoc

Veras søger en styling- og
brandingpraktikant
Elsker du mode og bæredygtighed, følger du med i tidens trends, er du en haj til
sociale medier, og kan du skabe æstetisk, originalt og pinligt ærligt content, der
går viralt som den vildeste TikTok-bølge? Så er du vores nye praktikant med
fokus på styling, branding og content creation! 

Du kommer til at arbejde med genbrugstøj i lange baner – både i form af fysisk  styling og kuratering, men
også som omdrejningspunktet for at skabe banebrydende, nyt content til vores sociale medier. Du skal
skabe visuelt og dragende indhold, der passer ind i vores brugt-brand, og så skal du kunne opfinde den dybe
tallerken og udtænke nye formate inden for digitalt content. Det vigtigste er, at du er initiativrig,
selvkørende, visuelt orienteret og forstår dig på mode og brugt tøj. 

Du bliver en del af et stærkt team af forskelligartede personer, hvor vi alle 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 – men altid med et glimt i øjet.  
 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:  

Om praktikstillingen
Veras søger praktikanter til vinter/forår 2022-23 og sommer/efterår 2023, 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, sensuel orientering, handicap, religion
eller alder. Praktikken er på vores kontor i Vestergade i København. Send en kort ansøgning og dit 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. 


