
VI SØGER EN KREATIV OG ENERGISK VI SØGER EN KREATIV OG ENERGISK 
SOME-PRAKTIKANT SOME-PRAKTIKANT 

Har du gåpåmod, en interesse for sociale medier og markedsføring og brænder du for at sætte dit 
præg med dine egne ideer?

Vi søger en dygtig og energisk praktikant til vores marketingteam. Du bliver en del af et åbent og 
socialt team, hvor du vil få erfaring med kommunikation og sociale medier. Du vil i fællesskab med 
det øvrige marketingteam lære om Employer Branding – hvordan tiltrækker vi de bedste talenter, 
sociale medier – strategi og produktion af indhold til vores LinkedIn side & udvikling af vores Insta-
gram, videoproduktion til rekruttering mm.

Vores forventninger til dig:
• Du kender til sociale medier og har et godt kendskab til LinkedIn & Instagram
• Du er ivrig efter at udvikle dine kompetencer både personligt og professionelt 
• Du er kreativ, detaljeorienteret og kan overholde deadlines

Du vil få erfaring med:Du vil få erfaring med:
Som Praktikant i vores marketingteam kommer du til at få erfaring med følgende opgaver fra 
vores kontor i Viby:

• Employer Branding – hvordan tiltrækker vi de bedste talenter? 
• Sociale Medier – strategi og produktion af indhold primært til LinkedIn.
• Udvikling af Virksomhedsprofil på Instagram.
• Videoproduktion til rekruttering.
• Ad hoc marketingopgaver til vores kunder. 

Hvad kan vi tilbyde dig?Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi vil meget gerne dygtiggøre og udvikle dig, og det gør vi i samarbejde, så du får ny læring og 
kompetencer med herfra. 
• En fleksibel arbejdsplads, med et attraktivt og uformelt kontormiljø med fantastiske kolleger  
 og masser af humor
• Rig mulighed for personlig og faglig udvikling og indsigt i mange forskellige brancher
• Et tæt samarbejde og sparringsmuligheder med mange dygtige kollegaer, hvor du løbende 
vil blive udfordret og få mere erfaring 

AnsøgningAnsøgning
Har ovenstående fået dig op af stolen og pulsen i gang? Så send din ansøgning hurtigst muligt til 
Gabriella Madsen på gm@intomedia.dk. Vi glæder os til at læse din ansøgning.


