
SE  ME R E  PÅ  P E JG R UP P E N. C OM/P R A KT I K

PRAKTIKANT
T I L  R E D A K T I O N E N

P E J  G R U P P E N  S Ø G E R

PRAKTIKANT TIL  
BRANCHEBLADET TØJ  
– FASHION & BUSINESS TRENDS

Er du skarp med en pen, har du stor  

interesse for medier, og kunne du 

tænke dig at skrive om livsstil, mode, 

design og trends til vores nyhedsmails? 

Som praktikant på redaktionen hos pej 

gruppen får du mulighed for at grave 

dig ned i research, lave portrætter og 

skrive artikler om emner, der vedrører 

mode-, design- og livsstilsbranchen. 

På redaktionen for branchebladet  

TØJ - Fashion & Business Trends  

bliver du som praktikant ansvarlig for 

den daglige nyhedsmail til professio-

nelle aktører i mode branchen.

SE  MERE  PÅ  NÆSTE  S IDE



HVEM ER  DU?

 Du er struktureret, ambitiøs, arbejder 

selvstændigt, tager initiativ og formår 

at overholde deadlines.

 Du er en teamplayer, som vægter det 

sociale og et godt sammenhold højt. 

 Du har mulighed for at være i praktik  

i minimum tre måneder og gerne 

længere.

DIT  PR AKTIKFORLØB

  Du får masser af skrivetid. Hver eneste 

dag skal du producere nyheder til  

vores onlineportal. 

 Du kommer hovedsageligt til at arbejde 

med hurtige deadlines på små korte 

onlinenyheder. 

 Din mening vil blive hørt. Vi lever af 

gode ideer, så hvis du har kreative  

forslag til gode historier eller nye  

måder at anskue vores produkter på, 

 så lytter vi til dig. SE  ME R E  PÅ  P E JG R UP P E N. C OM/P R A KT I K

   BRÆNDER DU 
FOR SKRIFTLIG 
       KOMMUNIKATION?

HVEM ER  V I?

pej gruppen er et trendbureau, som 

formidler viden om tidsånd, trends 

og forbrug til professionelle aktører i 

livsstilsbrancherne. Vores kontor er 

beliggende i skønne omgivelser tæt 

ved Herning. Der er mulighed for at 

komme frem og tilbage med offentlig 

transport, hvis du ikke er bosiddende 

i Herning og omegn, ligesom vi også 

tilbyder hjemmearbejdsdage.

Send ansøgning og cv til redaktør 

Helene  Mathiasen på redaktionen@

pejgruppen.dk eller ring for mere 

information på (+45) 97 11 89 00.      


