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REC WATCHES APS SØGER KREATIV OG ALSIDIG PRAKTIKANT  

OM VIRKSOMHEDEN 

REC Watches ApS er en nyopstartet dansk urvirksomhed, der lancerer første produktkollektion i Januar 2014. 

Konceptet i virksomheden er at producere enesta ende armba ndsure, med særligt fokus pa  design, individualitet og 

bæredygtighed – alt sammen indkapslet af virksomhedens motto: Recover. Recycle. Reclaim. Særligt i optakten til 

vores lancering forudser vi at arbejdet i virksomheden ba de vil stige i form af mængde og type. Til daglig arbejder 

vi ud fra ba de egen adresse, samt sponsorerede lokaler pa  Copenhagen School of Entrepeneurship (CSE) i hjertet af 

Frederiksberg.  

 

VI TILBYDER 

En enesta ende mulighed for ba de at pa virke og bidrage til en ny dansk” Start-up” virksomhed, hvor du fra dag e t vil 

blive betragtet som en vigtig del af teamet. Vi anser ikke praktikant-stillingen som en ”kaffe-henter”-stilling, men 

leder tværtimod efter en kompetent kollega der har lyst til at involvere sig helhjertet i virksomheden. Dine 

arbejdsopgaver vil være meget forskelligartede, og involverer blandt andet koncept-udvikling, branding, direkte 

kontakt til internationale magasiner og bloggere, kreativt arbejde i form a fotos og billedredigering, samt 

tilrettelæggelse og ajourføring af sociale medier. Dertil har vi ogsa  midlerne til at finansiere dine 

marketingsinitiativer. Nærmere detaljer om arbejdsomra der aftales i samarbejde med virksomheden 

grundlæggere. Samtidigt garanterer vi at du vil fa  dybdega ende indsigt og erfaring indenfor iværksætteri, og det at 

drive en lille virksomhed, samt nogle humoristiske og imødekommende kollegaer.  

 

DINE KOMPETENCER 

Den optimale kandidat er eller besidder: 

 Perfekt ba de skriftligt og mundtligt pa  dansk og engelsk. 

 Dygtig til at tage og redigere billeder. 

 Flair for at benytte sociale medier (primært Facebook, Twitter og Instagram) i marketingshenseender. 

 Interesse inden for mode- eller urindustrien samt et stort indre drive og evnen til at arbejde selvstændigt. 

 

LYDER DETTE SOM NOGET FOR DIG 

Sa  send en ansøgning samt cv til Co-Founder Jonathan Kamstrup pa  jk@recwatches.com. Spørgsma l vedrørende 

stillingen besvares ba de per e-mail eller ved telefonisk kontakt til enten Jonathan Kamstrup (53 54 03 32) eller 

Christian Mygh (26 29 27 69). S.U.: 17/1/2014 
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