
 
      
Så er det dig vi står og hungrer efter at lære bedre at kende! 

Veras er et online cirkulært tøjbyttekoncept med fysisk butik og kontor i indre København. Veras startede i april 
2016 Danmarks største online deleklædeskab, hvor man igennem et Månedligt medlemskab kan bytte sit aflagte 
tøj til andre genbrugsvarer via et pointsystem. Veras tager imod alt tøj uanset mærke, sæson og stil og har ud-
viklet et system, hvor man som medlem blot skal registrere kategori, stand og kvalitet for at gøre det simpelt og 
tidsbesparende at omsætte ens aflagte tøj til nyt genbrugsguld. Som en del af Veras fokus på bæredygtighed, har 
Veras udviklet sit eget økosystem med en tøjcyklus for at bekæmpe overforbrug og fremme cirkulær økonomi. 
Veras står desuden også for det populære genbrugstøjmarked, Veras Market. 

Bliv en del af vores dejlige team, som enten indebærer at prøve kræfterne af med events og produktion eller 
kommunikation.  

EVENTPRAKTIKANT
Som eventpraktikant hos Veras vil dine primære arbejdsopgaver være inden for tilrettelæggelse og afvikling af 
større og mindre projekter. Du kommer til at strukturere produktioner, koordinere med forskellige typer af samar-
bejdspartnere samt være med til at afvikle Veras events, lige fra trendsemniarer og workshops i butikken til vores  
populære markeder under Bispeengbuen. Du vil i forbindelse med Veras Market prøve kræfter med projektsty-
ring og mindre produktionsafvikling på nært hold med det resterende team.  
          
KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT
Som kommunikationspraktikant hos Veras vil dine primære arbejdsopgaver bestå af at producere indhold til 
vores sociale medier, samt være en del af den daglige kommuniaktion online, chat, blogindlæg og daglig drift af 
shoppen. Du vil få stor indflydelse, og vi er tager altid imod gode idéer og initiativer til at forberede vores interne 
og eksterne kommuniakion. Du vil desuden arbejde tæt som sparringspartner på eksterne samarbejdskaber og 
optimering og idereudvikling af vores online strategi.  
 
DINE KOMPETENCER 
• Du er i gang med eller har afsluttet en relevant uddannelse
• Du er initativrig, innovativ tænkende og selvkørende
• Du er struktureret, målrettet og føler dig hjemme i produktionsplaner
• Du er idérig, visuelt orienteret og har sans for æstetik
• Du brænder for at arbejde med genbrugstøj og bæredygtighed - og har lyst til at gøre verden til et bedre sted
 
VI KAN TILBYDE 
• Arbejde i en start-up virksomhed, som har ambitioner om at gøre en forskel inden for genbrugstøj og sætte 

en stopper for forbrugskulturen
• Masser af læring, egne ansvarsområder og erfaring; vi vil gøre alt for at lære fra os
• Stor indflydelse på alle Veras platforme og projekter, hvor du får rig mulighed for at føre dine idéer ud i livet 

og sætte dit fingeraftryk på Veras
• Du bliver en del af et lille team, der arbejder tæt sammen og bidrager til en sjov og kreativ arbejdsdag

Praktikperioden er ulønnet. Perioden kan enten være fuldtid eller nogle faste dage om ugen, dog min. 20 timer 
om ugen. Tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest d.1 marts. Vi er fleksible og tilpasser arbejdstiden efter dit studie 
og fritidsarbejde.

Send en kort ansøgning og CV på info@verascopenhagen.dk. 
 
Der vil være løbende samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig!

  

 
VIL DU VÆRE EN DEL AF DET SEJESTE TEAM?


