
Er du ambitiøs, og trives du i en virksomhed, hvor tingene ikke 
står stille, er det dig, vi søger.

Om jobbet
Med reference til vores Marketing Manager kommer du til at assistere 
med en bred vifte af opgaver efter behov og sæson. Sammen med 
dit team får du rig mulighed for at dygtiggøre dig inden for forskellige 
områder som digital markedsføring, SoMe og PR. Og vigtigst af alt, 
du bliver en del af et marketingteam med 6 dygtige ildsjæle, som er 
passioneret omkring deres arbejde ligesom dig. 

Dine primære opgaver vil blandt andet være:  
Digital marketing 
• Opsætning og sprogversionering af nyhedsbreve 
• Skrive salgs- og produkttekster i travle perioder 
• Metadata og support af SEO-optimering 
• Web monitorering (404-fejl, CTA, linkbuilding) 
• Google business vedligehold 

PR 
• Monitorering af sociale medier og besvare kundehenvendelser i 

travle- samt ferieperioder 
• Assistere med events (fx presseevents, inhouse messer, roadshow 

og lignende)  
• Servicere pressen og udarbejde mediekits 

Ad hoc 
• Pakning af goodiebags og giveaways 
• Opsætning af powerpoints 

Dine kompetencer: 
•  Du behersker dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt 
• Erfaring med Adobe-pakken (primært InDesign og Photoshop) er 

en fordel, men ikke et krav 
• Du er en skarp kommunikatør 
• Du er flittig, fleksibel, loyal og vil spille med på holdet 
• Du er passioneret, engageret og har sans for detaljerne.

Om dig: 
Vi forestiller os, at du studerer marketing, kommunikation eller en 
anden relevant uddannelse. Du arbejder struktureret, har altid fokus 
på detaljerne og overholder deadlines. Du går til enhver opgave 
med gå-på-mod og er nysgerrig på at lære nyt. 

Vi tilbyder
• Et spændende studiejob i en dynamisk og international 

virksomhed. Humøret er højt, ligesom der er højt til loftet. 
• Arbejdssted: Bloomingville HQ, Lene Haus Vej 1-5, 7430 Ikast 
• Stillingen er på op til 8 timer ugentligt fordelt på 2-3 dage, som 

kan arrangeres efter behov i forhold til studie. Der kan dog være 
sæsonudsving hvor timerne vil være færre eller flere.  

• Tiltrædelse: Snarest muligt. 

Ansøgning
• Send din ansøgning og CV mærket ”MARKETING STUDENTER-

MEDHJÆLPER” hurtigst muligt. 
• Ansøgningen sendes til hr@bloomingville.com. 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte 
Sales Director, Camilla Vestertjele, tlf +45 30 84 37 30. Vi afholder 
samtaler løbende, og ansætter, når vi har fundet den rigtige. 

med flair for kommunikation og marketing 

Til vores marketingafdeling i Ikast søger vi en    

PASSIONERET STUDENTERMEDHJÆLPER 

Bloomingville A/S er en ambitiøs international virksomhed, der designer, udvikler, markedsfører og sælger kollektioner inden for boliginteriør og møbler. Virksomheden er 

placeret i Ikast, og beskæftiger omkring 80 medarbejdere, og har desuden ca. 65 agenter og distributører fordelt ud over det meste af verden. Virksomheden markedsfører i 

øjeblikket 4 brands; Bloomingville, Bloomingville MINI, Creative Collection og ILLUME x Bloomingville. Bloomingville A/S eksporterer mere end 90 % af omsætningen.


