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E R  DU  ÆSTETIKER  MED  SANS 
FOR  FREMTID IGE  TRENDS?

Har du stor interesse for livsstil, 

trends og samfundstendenser, 

brænder du for mode, interiør og 

design, og formår du at omdanne 

dine tanker og research til mood-

boards og visuel formidling? I pej 

gruppens trendafdeling deltager du 

i udviklingen af pej gruppens egne 

trendbøger til virksomheder inden 

for mode-, livsstils- og interiørbran-

chen – fra tanke til konkretisering. 

DIT  PR AKTIKFORLØB

Som praktikant i trendafdelingen får 

du mulighed for at grave dig ned i 

research af inspirerende billedmate-

riale, undersøge særlige fremtidige 

cases og være med i farve- og mate-

rialeudviklingen til trendbøgerne. Du 

kommer til at deltage i planlægningen 

af processerne og i samarbejdet 

med grafisk afdeling. 

HV E M E R  DU?

 Du er ved at tage en uddannel-

se inden for design, æstetik, 

kultur eller lignende og skal i 

praktik i minimum 2 måneder.

 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 får betalt Ungdomskort til tog 

og bus, ligesom vi også sørger 

for morgenmad og frokost. Du 

får også mulighed for hjemme-

arbejdsdage, og generelt er vi 

fleksible i forhold til at tilpasse 

praktikopholdet til de enkelte 

studieretninger.

 HAR DU
SANS FOR   
       FREMTIDIGE   
    TRENDS?

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



HVEM ER  V I?

pej gruppen er et trendbureau, som formid-

ler viden om tidsånd, trends og forbrug til 

professionelle aktører i livsstilsbrancherne. 

Vores kontor er beliggende i skønne om-

givelser 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.      
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