VI SØGER EN

Virksomhedspraktikant
IVK

Vi er et hurtigt voksende strategisk PR- og kommunikationsbureau
med base i Odense med kunder og samarbejdspartnere i hele landet.
Du har lige afsluttet en journalistisk uddannelse eller har erfaring med
journalistisk arbejde.

Du kommer til at arbejde med:

•

Kommunikationsstrategier

Vi forventer, at du:

•

Målgruppe- og markedsanalyser

•

Workshops og implementering
Rådgivning og PR

Kommunikation:

•

Har relevant arbejdserfaring eller uddannelsesbaggrund

•

Skriver godt i trykte såvel som online-medier

•

•

Kan arbejde selvstændigt

•

Er god til at finde den gode fortælling frem og vinkle den på en

Content marketing:

passende måde
•

Forstår forskellen mellem B2B og B2C-kommunikation

•

Er god til at estimere dit tidsforbrug på opgaver

•

Kan arbejde under til tider stramme deadlines

Vi tilbyder dig:

•

Skrive blogindlæg

•

Skrive landingpages

•

Udarbejde content plan

•

Ved interesse: dykke ned i analyserne

Sociale medier:
•

Varetage sociale medier for kunder

•

Udarbejde og holde content-plan

•

Stort ansvar fra dag ét

•

Dygtige kollegaer med høj faglighed

•

Målrettet udviklingsforløb

•

To timers firmaidræt om ugen (f.eks. badminton)

•

Producere og versionere content

•

Morgenmadsordning, frokostordning, vand, kage, frugt, kaffe m.m.

•

Poolbord og chill out-område

•

Skrive social selling-indlæg

•

Fredagsslik og fredagsbar

Vi vægter vores kollegaskab ekstremt højt og gør derfor en kæmpe
indsats for at finde det rigtige match. Trivsel og det gode samvær er
noget, vi tager meget alvorligt og den rigtige kemi vægter, vi højere
end din faglige tunghed.
Tiltrædelse skal gerne ske hurtigst muligt, og du kommer til at arbejde fra vores kontor på Edisonsvej i hjertet af Odense. Grundet vores
store fokus på det rigtige match plejer vi at have en praktikperiode på
4 uger forud en ansættelse.
Samtaler bliver holdt løbende og tiltræden sker, så snart vi har fundet
den rigtige person.
Ansøgning og evt. spørgsmål sendes til: anders@change.dk
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