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H VE M E R D U?

ER DU
DESIGN- OG
MATERIALENØRD?

Du er ved at tage en uddannelse
inden for mode, design, visuel
kommunikation eller lignende
og skal i praktik i minimum 2
måneder.
Du er grundig, struktureret,
arbejder selvstændigt, tager
initiativ og formår at overholde
deadlines. Det er vigtigt, at du
holder af praktiske opgaver.

H VA D FÅ R D U?
Du får betalt Ungdomskort til tog
og bus, ligesom vi også sørger
for morgenmad og frokost.
Du får hjemmearbejdsdage, og
generelt er vi fleksible i forhold

HAR DU SANS FOR ÆSTETIK
OG M ATERIALER?

DI T P R AKT I KF O RL Ø B

til at tilpasse praktikopholdet
til de enkelte studieretninger.

Du kommer til at arbejde både
Brænder du for kreativitet, mode

praktisk, visuelt og kreativt.

og interiør? Har du kendskab til

Du får mulighed for at bidrage til

materialer og design? Er du interes-

farve- og materialeudviklingen

seret i livsstilstrends og farver?

til trendbøgerne og anvende dine

Som praktikant i trendafdelingen

evner inden for materialekendskab,

deltager du aktivt i det praktiske

håndværk og æstetik. I løbet af din

arbejde med udarbejdelsen af

praktik kommer du til at arbejde

pej gruppens egne trendbøger til

både fagligt og kreativt med mate-

virksomheder inden for mode-,

rialer, design og visuel formidling

livsstils- og interiørbranchen.

samt bidrage til, at trendbøgerne
kommer helt i mål.
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omegn, ligesom vi også tilbyder
hjemmearbejdsdage.
Send ansøgning og cv til trendredaktør
Rie
Send
Fjordsøe
ansøgning
Rasmussen
og cv til
påredaktør Helene
rfr@pejgruppen.dk,
Mathiasen på redaktionen@pejgruppen.dk
eller ring for mere
information
eller ring for
på mere
(+45) 97
information
11 89 00. på (+45) 97
11 89 00.
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