Vi söker en praktikant till vår
marknadsavdelning hösten 2019!
Har du koll på de senaste digitala trenderna? Brinner du för sociala medier? Perfekt! Nu
söker vi en praktikant till vårt huvudkontor i Malmö. Du kommer jobba nära vår Digital
Marketing Manager med fokus på Influencer och Social Media
marketing. Praktikplatsen är obetald och måste ingå i din utbildning.
Arbetsuppgifter
·

Kontakta influencers och pitcha in samarbeten både i Sverige och globalt

·

Följa upp på influencer samarbeten

·

Skapa innehåll och skriva copy till våra sociala medier
Vad kan Hövding erbjuda?

·

Mentorskap och coachning från experter inom området Influencer and Social Media
marketing

·

Möjlighet att påverka Hövdings globala Influencer program och social media strategi

·

Insikt i hur det är att jobba på ett innovativt och globalt bolag
Krav

·

Flytande i Engelska (tal och skrift)

·

Studera marknadsföring eller kommunikation alternativt känna stor passion för
Influencer marketing och Hövding

·

Praktiken måste vara minst 8 veckor och vara en del av din utbildning
Tillträde
Vi är flexibla med startdatum. Skicka in din ansökan
till Apollonia.sancontreras@hovding.com med CV och personligt brev senast den 18
augusti.
Vid frågor, mejla Apollonia.sancontreras@hovding.com

Om Hövding
Hövding är en airbag för cyklister. En revolutionerande cykelhjälm i form av en krage
som cyklisten bär kring halsen. Kragen innehåller en airbag som löser ut och skyddar
huvudet först vid en olycka. Airbagen är utformad som en huva som omsluter och
skyddar cyklistens huvud. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som
registrerar den onormala rörelsen hos cyklisten vid en olycka. Hövding har världens i
särklass bästa stötupptagningsförmåga, och är samtidigt en praktisk accessoar som är
enkel att ta med, och som är snygg och diskret i sin utformning.
Hövding säljs idag i över 500 butiker och online i 15 länder i Europa och Japan. Hövding
befinner sig i en expansiv fas och söker nu en kundservicemedarbetare.
Idag jobbar 25 personer på Hövding, alla med sin unika kompetens. Det är ett härligt
gäng med olika bakgrunder och personligheter, som inspireras av varandra och jobbar
tätt ihop. Vi triggas av det omöjliga och tycker att nyfikenhet är en dygd.

