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Er du SoMe Content Creator og dyreelsker (Studiejob)? 
Ved du, hvad der giver de fleste likes og det største engagement på SoMe? Har du en 
personlig interesse for heste, hunde eller katte? Er du en dygtig kommunikatør og ser det 
som en spændende opgave at skabe og målrette content til de danske dyreejere? Kan 
du arbejde selvstændigt med dine arbejdsopgaver? Så er det måske dig, vi leder efter til 
dette spændende studiejob hos PrimePet i Højbjerg, Aarhus! 

 

Profilen vi søger 
I dette studiejob skal du hjælpe os med at skabe en stærk online tilstedeværelse med fokus på branding af 
vores nyopstartede virksomhed PrimePet, der sælger foder og tilbehør til hest, hund, kat og vildtfugle/ 
høns. Sammen med vores Marketingsafdeling skal du skabe en mere målrettet og professionel synlighed 
overfor målgruppen via gennemtænkt content. Vi har brug for en der har fuldt ud styr på at skabe tekster 
og indhold til især SoMe og samtidig kan relatere til glæden ved at have kæledyr.  

Som person har du stor interesse for dyr og er altid på udkig efter de nyeste trends indenfor dyreverdenen. 
Du elsker at finde den gode historie og er initiativrig og hurtig til at sætte nye ting i gang og trives med 
selvstændige opgaver. 

 

Opgaver 

- Finde, producere og publicere indhold til vores sociale medier (pt. Facebook, Instagram og TikTok) 
- Tekstforfatning: skrive (dansk) målgruppeorienteret content indhold via storytelling 
- Producere korte videoindslag/reels, hvor du også tør stille dig foran kameraet for at give kunderne 

en mere personlig oplevelse 
- Bidrag til udviklingen af marketingstrategien, samt skabelse og implementering af contentplaner 
- Copywriting og opsætning af nyhedsbreve i MailChimp  
- Diverse kommunikationsopgaver i Marketingsafdelingen. 

 

Virksomheden 
PrimePet er en nystartet danskejet virksomhed, der sælger kvalitetsfoder og tilbehør til hest, hund, kat og 
vildtfugle/høns. Vi vil gøre det nemt for kunden at tilbyde sit kæledyr foder og tilbehør af højeste kvalitet, 
og har derfor udvalgt alle de bedste leverandører på markedet. Vi tilbyder lige nu over 140 brands — og 
udvider fortsat sortimentet. Udover vores store sortiment, tilbyder vi også en fleksibel abonnements-
ordning på vores produkter, samt kundeklubber, som bl.a. udløser 10% rabat på hele webshoppen.  

 

Vil du være med på Team PrimePet? 
Matcher dine kvalifikationer det vi søger, hører vi meget gerne fra dig!  

Din arbejdsplads bliver på kontoret i Højbjerg og stillingen er pt. nomineret til 10-12 timer om ugen, men vi 
er fleksible ift. mødetid og timeantal. 

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte os. Spørgsmål og ansøgning skal sendes til 
Jes Jensen, jje@primepet.dk, tlf. 6162 6188. 

Ansøgningsfrist: Vi arbejder på at besætte jobbet hurtigst muligt, hvorfor der ingen ansøgningsfrist er – 
men vi venter også gerne på den rette profil. Vi behandler ansøgninger løbende, og alle henvendelser 
behandles fortroligt. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 


