
 

 
Kameo søger grafisk praktikant til marketing  
 
Er du vores nye kreative praktikant og er du klar til at blive en del af en voksende Skandinavisk 
fintech start-up der vil disrupte investerings- og finansieringsindustrien? 

Om Kameo 

Kameo driver en digital markedsplads for lånebaseret crowdfunding, hvor både privatpersoner og 
investeringsselskaber kan investere i ejendomsprojekter og erhvervslån. 

Vores mission er at give hurtig adgang til kapital for virksomheder og ejendomsudviklere, samtidig 
med at give attraktive investeringsmuligheder for alle. Vi mener at alle, uanset baggrund, skal have 
mulighed for at investere i lån med højt forventet afkast. 

Kameo er en førende Skandinavisk platform for lånebaseret crowdfunding med kontorer i 
København, Oslo og Stockholm med tilladelse fra det Danske Finanstilsyn. 

Som vores nye praktikant forestiller vi os: 

• Du er i gang med at læse multimedia design, digital design eller lignende. 
• Du har erfaring med Adobe pakken: Adobe In-Design, Illustrator, Photoshop og Premier pro 
• Har erfaring med kamera, lys- og lydudstyr, opsætning og produktion 
• Du kan omsætte idéer til visuelle kampagner, formulere og visualisere storyboards, samt 

udføre postproduktion inklusiv colour grading 
• Du taler flydende dansk og det er en fordel at du forstår norsk og svensk 

Det vigtigste er, at du er selvstændig, struktureret, kreativ, har masser af energi og drive, samt at du 
er ivrig efter at lære nye ting. Du formår at formidle resultater og kommunikere på en klar og tydelig 
måde. 

Du kommer til at være en del af et lille dynamisk team, hvor hver dag byder på nye og spændende 
udfordringer.  

Dine typiske opgaver vil være, at: 

• Supportere vores Marketing Manager med fremstilling af grafisk materiale 
• Supportere udarbejdelse af brand guidelines 
• Supportere og lede udarbejdelsen af video/lyd produktion til brug på vores hjemmeside, 

SoMe og events 
• Opbygge et bibliotek af guidelines, grafisk materiale, præsentationer og anden form for 

marketing relateret opgaver 
• Supportere både det danske, svenske og norske kontor – dette kan også medføre rejser til 

Oslo og Stockholm 

Vi tilbyder et spændende arbejdsmiljø med gode kolleger og en masse interessante udfordringer og 
erfaring. Hvis du har spørgsmål til jobbet, så ring til marketing-ansvarlig Sofie Jensen på tlf. nr. 91 84 
35 06.  


