VI MANGLER

DIG TIL TEAMET!

PRAKTIKANT SØGES TIL BUREAU I VÆKST
Vil du udvikle dit talent for at skrive fængende
og inspirerende tekster? Har du flair for PR i
klassisk forstand - og kan kombinere dette med
online kommunikation? Så er det måske dig, vi
står og mangler!

VI FORESTILLER OS…

• At du er i gang med en uddannelse inden
for journalistik eller kommunikation
• At du har personligt drive og brænder for at
levere gode resultater
• At du trives godt i et hektisk miljø og elsker
faglige udfordringer

•
•
•
•
•
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Hvis du mangler udfordringer, og ønsker erfaring med flere
aspekter af kommunikationenspaletten, så er det her det sker.
Nye ideer og nye vinkler er altid velkomne, og her er rig mulighed for at få prøvet dem af - og udvikle på dem.
Trine Bokkenheuser, kommunkationskonsulent, praktikant i 2018

OM LINDSKOV COMMUNICATION

Lindskov Communication leverer en bred vifte af kommunikationsløsninger og rådgivning inden for Public Relations, Public Affairs, markedsføring, video, web og Content Marketing.
Bureauet er en del af det globale ComVort bureaunetværk og
medlem af Public Relations Branchen. Vi stiller høje krav til
vores medarbejdere og samarbejdspartneres etiske adfærd.

NYSGERRIG? Følg
lindskov.com

os:
L!ndskov

Lindskovcommunication

OPLEV BUREAULIVET
- OG BLIV UDFORDRET HVER DAG

Tilgangen af forespørgsler og opgaver er støt
stigende - og vi brug for en kollega mere. Vi søger derfor en engageret, kreativ og sprogstærk
praktikant, der har talent for at skrive de gode
historier og som efterfølgende kan sætte 380
Volt til dem, så de giver stød hos modtageren.
Som en del af teamet får du en enestående mulighed for at få indsigt i arbejdsgangene på et dynamisk bureau, hvor ikke to dage er ens. Og med
et væld af spændende, alsidige og udfordrende
opgaver inden for PR, marketing og strategisk
kommunikation kommer du ikke til at kede dig.

DU KOMMER TIL AT BESKÆFTIGE DIG MED…

Pressemeddelelser og mediekontakt
Analoge og digitale marketingmaterialer
Opdatering af sociale medier og websites
Medie- og kanalrådgivning
Udarbejdelse af oplæg og præsentationer
Research, analyse og statistisk bearbejdning

ER DU VORES NYE PRAKTIKANT?
Så send din ansøgning til os.

Samtaler afholdes løbende med
relevante og udvalgte ansøgere.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du
rette henvendelse til bureaudirektør
Catrine Eisenreich på tlf. 70 26 19 79
eller cei@lindskov.com

