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Bliv en del af et spirende start-up
- og vær med til at gøre op med utroværdige anmeldelser
Friendspire er et spirende start-up grundlagt af to venner, der havde fået nok af dårlige, utroværdige
anmeldelser. De besluttede sig derfor for at tage sagen i egen hånd, da de ikke kunne finde andre
relevante løsninger. De skabte dermed Friendspire med visionen om, at de bedste anbefalinger
kommer fra ens venner. Friendspire lader dig derfor dele dine bedste anbefalinger med dine venner,
samtidig med at du selv har styr på alle de anmeldelser indenfor film, serier, podcast, bøger,
restauranter og barer.
Friendspire har i dag omkring 10.000 brugere og er på en spændende vækstrejse. I slutningen af 2019
sikrede vi vores første funding og har siden haft travlt med et gennemgribende redesign af appen,
udvikle platformen og få spredt budskabet om Friendspire.
Da Corona krisen ramte, skabte vi instagramprofilen Bliv Hjemme og Hyg, hvor vi deler sjove forslag
til, hvad folk kan lave i karantænen. Profilen blev hurtig populær og har i dag 35.000 følgere. Bliv
Hjemme og Hyg deler også anbefalinger fra kendte personer (Hella Joof, Lars Seier, Mia Wagner
m.fl.) og samler følgernes bedste anbefalinger i lister på Friendspire.
Hvad handler rollen om?
Du vil blive en del af Friendspire teamet og dermed være med til at bygge en virksomhed. Du vil drive
alle SoMe aktiviteter i Danmark og være med til at udbrede kendskabet til Friendspire, samt:
• Drive Bliv Hjemme og Hyg instagramprofilen med daglige post og stories
• Lave konkurrencer og andre tiltag for at få profilen til at vokse
• Finde og skabe kontakt til interessante danskere, som kan hjælpe os med at udbrede kendskab til
Bliv Hjemme og Hyg og Friendspire
• Være med til at drive forskellige marketing aktiviteter i Danmark
Udover at være ambitiøs, kvik og imødekommende, hvem er du så?
Vi leder efter en motiveret person, som vil være en del af en sjov og åben start-up kultur, hvor alle
ideer er velkomne og hvor de mest skøre ofte bliver til virkelighed. Du har flair for ord og har fingeren
på pulsen. Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt, men også råbe op når noget ikke giver
mening. Vi vil sørge for at give dig den fornødne support, fokus på din udvikling og fjerne
forhindringer, så du kan være med til at gøre Friendspire til en succes. Og selvfølgelig have et
fantastisk praktikophold.
Din baggrund er indenfor:
• Social Media Management Management
• Marketing, Digital Marketing
• Grafik Design
• Kommunikation
• Projekt Management
Hvem du vil arbejde med
Du vil arbejde tæt med vores Head of Denmark, Christopher, samt vores to foundere, Morten
Schroeder og Markus Straarup, som begge er bosiddende I Miami. Alle tre har en baggrund fra CBS
og har arbejdet for nogle af Danmarks største virksomheder indenfor strategi, projektledelse og
finansiering.
Praktikopholdet er ubetalt og fuldtid med fleksible arbejdstider. Hvis du er interesseret eller vil høre
mere, så giv os et kald eller send os en e-mail. Du kan læse mere om Friendspire HER. Vi ser frem til
at byde dig velkommen hos Friendspire.
Venlig hilsen
Morten & Markus
Foundere af Friendspire
joinus@friendspire.com
+45 2217 3722
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