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Branche Stillingsbetegnelse Arbejdsopgaver 
Jobcenter-

medarbejder 
Praktik-

ID 

Revision Projektstyring/Forretningsudvikling/Kommunikation 

Til revisionsfirma søges praktikant med sans for overblik og 
struktur. Vi søger nye forretningsområder, og du vil derfor 
være med hele vejen! 
Vi er en landsdækkende franchisevirksomhed med 12 
afdelinger og mere end 70 medarbejdere.  
I praktikken vil du komme til at arbejde med den adm. 
direktør i Aarhus, hvor I vil arbejde med forretningsudvikling, 
processer og færdiggørelse af igangsatte tiltag. 
 
Du passer på for følgende: 
• Sætte kryds ved opgaver, så de bliver færdiggjort 
• Du er struktureret i din arbejdsgang 
• Du er selvstændig, og kan arbejde med egne opgaver 
• Du syntes det er spændende at sidde med ansvar for et 
projekt, men samtidigt forskellige småprojekter 
• (Ikke et must) Du syntes det er spændende at arbejde med 
SoMe, tekst, Facebook, Google ads. 
• (Ikke et must) Du har måske en uddannelse indenfor 
forretningsområdet; Kommunikation, udvikling, 
projektstyring, markedsføring, etc. 

Mads 
Gregersen 

MG18 

mailto:vtv@aarhus.dk
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=da
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Musik  Grafisk designer 

Virksomheden søger en virksomhedspraktikant i 4-8 uger til 
følgende opgaver: 
 
• Opbygge hjemmeside med videolinks og lydfiler. Kendskab 
og interesse for musik en fordel.  
• Links til Spotify, Instagram mm. 
• Logo, visitkort mm. 
• Udbrede musiknumre på Spotify mm på diverse playlister. 
• Evt. optage lydfiler/podcast og sætte op på hjemmeside. 
 
En fordel, hvis du er kreativ og musikalsk interesseret. Er du 
spirituel, så er det et ekstra plus, men ikke et must. 
Vi forestiller os, at du er grafisk uddannet og har en nysgerrig 
og åben tilgang til livet. 

Kiran Liaqat KLA03 

Tekniske tjenesteydelser Finansmedarbejder 

 
Virksomheden inden for tekniske tjenesteydelser gerne vil 
tilbyde en virksomhedspraktik med løntilskud til en kandidat 
med flair for finans. 
 
Arbejdsopgaver bliver: 
• Fakturering 
• Dataindsamling, udvælgelse og formidling,  
• Projektorganisering- og koordinering i samarbejde med 
interne og eksterne partnere,  
• Indrapportering,  
• Udarbejdelse af diverse planer, strategier og oplæg, 
• Og i mindre grad håndtering og rådgivning af 
medlemshenvendelse. 
Her skal kandidaten kunne skifte mellem at arbejdet meget 
intensivt og dybdegående med ét projekt i nogle perioder og 
arbejde overfladisk og koordinerende på mange projekter i 
andre perioder. Kandidaten skal ligeledes trives med at tage 

Sonay 
Sevindik 

YSO15 
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nye arbejdsopgaver på sig og tage ansvar.  
Kandidaten skal være servicemindet, venlig og tålmodig. 

Tøj/Smykker Grafisk/marketing 

Du får som Grafiker & Marketingassistent store muligheder 
for at opnå ansvar samt personlig udvikling i dit 
praktikforløb.  Forløbet her er lidt anderledes for du kan 
vælge at fokusere på et af de 3 nedenstående punkter: 
 
A. E-com merchandising og udtryk.  Du er ansvarlig for at 
webshopperne er merchandiset og opdateret, i forhold til 
udtryk og produktplacering mm. Du har et stort medansvar 
for, at butikken altid er opdateret i forhold til priser, 
rabatter, tilbud og udsalg mm.  
 
B. Kundeservice og personligt salg: Som marketingassistent 
varetager du også vores direkte kundehenvendelser hvor du 
har en afgørende betydning for, at vores kunder får den 
bedste service. Igennem vejledning og dialog skaber du det 
personlige salg. Vi forventer, at du altid yder den bedst 
mulige service overfor vores kunder og bidrager positivt til at 
alle får en god oplevelse i butikkernes webshop. 
 
C. Vedligeholdelse og udvikling af shopperne: Du vil være 
daglig med-ansvarlig for driften af webshopperne og 
platformen som danner grundlag for dette. Du vil sammen 
med ledelsen videreudvikle butikkernes webshops og 
implementere nye funktioner, som kan være med til at 
forbedre performance.  
 
Arbejdssted:  Medarbejderens arbejdssted er på vores 
kontor i Silkeborg, eller i en af butikkerne i forbindelse med 
en event eller anden aktivitet. Det er kan dog aftales, at 
medarbejder kan arbejde hjemmefra i et vist omfang. 

Yasemin 
Qwasmi 

YQT42 
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Marketingbureau Intern kommunikation 

En virksomhedspraktik i et spændende bureau i vækst, hvor 
du skal lave en kulturprofil, der afspejler arbejdspladsen, 
organisationen og virksomhedskulturen. 
 
Kulturprofilen kan fx rumme bureauets historie og udvikling, 
vision, mission og værdier, noget om medarbejderinvolvering 
og intern kommunikation, ansættelse af nye medarbejdere 
og socialt ansvar. 
 
Du skal være god på skrift og god til at strukturere profilen, 
så den bliver en informativ ”bog”. 
Du får hjælp til det visuelle – både det grafiske og billeder, 
som er en vigtig del af bogen. 
Bureauet ligger i Viby og arbejder med store kunder. 
 
Synes du, at det lyder som en spændende udfordring, så 
sidder jeg klar til at kigge på dit motiverede CV. 

Helle Veel 
Høygaard 

hv103 
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Laboratorie - tandtekniske 
produkter 

Jurist eller lignende 

 
En virksomhedspraktik, hvor man kan arbejde med GDPR 
mellem DK og 3. land. Vi har fået lavet en fyldestgørende 
GDPR mellem DK og 3. lande, men da opsætningen af GDPR  
har ændret sig efter Schrems domsafgørelsen i 2020, er det 
materiale, som vi fik udarbejdet i oktober 2020 ikke længere 
er fyldestgørende. Der vil være tale om enkelte 
ændringer/modifikationer i dele af vores DPA.   
  
Hvem er vi:  
Vi fremstiller alt inden for tandtekniske produkter til 
tandlæger, og vi får primært lavet vores produkter i 
udlandet. 
Som et hjælpemiddel til vores forretning har vi udviklet et 
nyt IT- program, som er et webbaseret ordre work flow 
software, der er designet til dentallaboratorier og tandlæger. 
Softwaren omfatter alle aspekter af administration, logistik 
og produktionsprocesser inden for tandlægeindustrien 
samlet i en digital ordreseddel til dentallaboratorier. 
 
Kravene til dokumentation er steget væsentligt i forbindelse 
med, at dentallaboratorier er blevet omfattet af det 
medicinske regulativ. Dette betyder, at arbejdssedler, 
patienterklæringer mm. skal gemmes i 10 år. Implantat 
arbejdssedler skal gemmes i 15 år. 
Endvidere skal dentallaboratoriet oplyse, LOT/Batch nummer 
på materialerne brugt til den specifikke patient og gemme 
disse informationer i 10–15 år. Vi benyttede os af fysisk 
arkivering i en tid, men det blev hurtigt nødvendigt med en 
digital løsning. 
 
Vores Aarhus kontor ligger centralt på Incuba i Navitas.  

Helle Veel 
Høygaard 

hv105 
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Rådgivende Ingeniørfirma Kommunikation/formidling/marketing  

Her er muligheden for en virksomhedspraktik, hvor du skal 
arbejde med alsidige kommunikationsopgaver.  
 
Virksomheden er et mindre rådgivende ingeniørfirma, der 
leverer nærværende rådgivning, inden for klima og afløb. De 
arbejder primært for forsyninger, kommuner, og større 
private bygherrer. 
 
Ud over at lave rådgivning/projekter med regn- og 
spildevand, hvor de er projektledere og står for projektering, 
udførelse og økonomi, så udvikler de også software, til de 
programmer de benytter i dagligdagen. Disse programmer 
skal præsenteres og markedsføres sammen med 
virksomhedens andre kerneydelser, hvilket du skal hjælpe 
dem med.  
 
Arbejdsopgaver:  
• Brande virksomheden og beskrive dennes identitet  
• Udarbejde faglige artikler til fagblade og aviser  
• Beskrive virksomhedens produkt 
• Markedsføring - via LinkedIn Hjemmeside  
 
Kvalifikationer:  
• Kan arbejde kreativt med kommunikationsopgaver  

Jeanne 
Fjeldbo  

JFA-2 

Reklamebureau Wordpress - superhero/webudvikler 

Virksomheden har travl og vækster. Lige nu løber de ALT, 
hvad remmer og tøj kan holde, og har derfor brug for en sej 
spiller på holdet, der kan hjælpe med at løse alle de 
spændende, skæve, sjove og udfordrende opgaver og 
projekter. Så er du skarp til Wordpress, alverdens plugIns, 
Woo Commerce og har flair for grafisk design, så kontakt os 
endelig. Virksomheden leder efter en praktikant, som: elsker 
Wordpress, er god til at arbejde selvstændigt og samtidig en 
teamplayer, detaljeorienteret, god fornemmelse for grafisk 

Kirsten 
Simonsen 

ksi55 
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design, og gerne fremlægge eksempler på tidligere arbejde, 
og gerne medsende eller fremvise til referencer.  

Virksomhedsrådgivning Automation specialist 

 
En spændende virksomhed indenfor automation af 
administrative forretningsgange, gerne vil tilbyde en 
virksomhedspraktik og løntilskud til den rette kandidat/  
automation specialist. 
 
Kompetencer: 
• Erfaring med MS Power Automate og MS Power Apps. 
Også gerne kendskab til MS Power BI. 
• Kendskab til RPA (robotic process automation) 
• Forståelse for virksomhedsprocesser 
• Kendskab til f.eks. VBA eller anden kodesprog 
 
Opgaverne består i: 
• Deltage i automatisering af kundernes administrative 
processer med software i Power platformen 
• Deltage i support opgaver på kundernes automatisering 
 
Hvis du ikke har alle de kvalifikationer, så søg alligevel. 
Har du spørgsmål, så kontakt mig. 

Kiran Liaqat KLA80 
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Sociale foranstaltninger Webshop og markedsføring 

 Vil du være til at markedsføre og udvikling et unik og 
patenteret hjælpemiddelsprodukt og andre tilhørende 
produkter. Har du lyst til at komme med på rejsen, hvor du 
er tæt på beslutningsprocessen, så er det måske dig, vi leder 
efter.  
Opgaver og ansvarsområder:  
• Webshoppen skal udvides med endnu flere produkter i 
WordPress, WooCommerce   
• Udarbejdelse af websitetekster, SEO, SoMe, video, 
brochuremateriale og messemateriale.  
• Du kommer også til at bruge arbejdstid på at forfatte 
daglige skarpe opslag til de sociale medier, der har til hensigt 
at brande virksomheden. Du har kontrol over 
kommentarsporet og messenger-indbakken. 
Så brænder du for marketing og udvikling af webshop og vil 
prøve kræfter med arbejdet i en mindre virksomhed, hvor du 
er tæt på ledelsen, så send os en ansøgning.  
 
Arbejdssted: Vi sidder i kontorfællesskabet ByMakers i 
Skanderborg 

Casper 
Callesen 

CC06 
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IT IT 

Vil du være med til at overtage EU et stykke kode ad gangen?  
 
Er du ekspert i PHP? Kan du lide at udvikle og tænke 
selvstændigt? Og vil du være med til at sætte retningen for 
en virksomhed? Så er det måske dig, vi søger? 
 
Vi har udviklet en onlinebaseret GDPR-løsning, som på en 
enkel og overskuelig måde hjælper virksomheder med til leve 
op til GDPR-reglerne. 
 
Vores IT-afdeling har rygende travlt. Derfor søger vi endnu en 
holdspiller, som vil være med til at udvikle specifikke 
løsninger til vores større kunder og kode allerede 
eksisterende løsninger, så de kan implementeres til brug i 
EU. 
 
Dine kompetencer 
• En uddannelse som datamatiker eller inden for 
webudvikling 
• Kan PHP-kode og håndtere både front-end og back-end 
• Gerne erfaring med framework fx Laravel, Symfony eller 
Send Framework 
• Behersker dansk i skrift og tale 
 
Du får 
Du bliver en del af en virksomhed i rivende udvikling. Vi 
sætter kunden i centrum og tror på, at vi med ekspertise, 
kvalitet, ærlighed, tillid og vores løsning skaber værdi hos 
vedkommende. Virksomheden tæller i dag 8 ansatte, hvoraf 
2 sidder i IT-afdelingen. Du får din daglige gang på kontoret i 
Silkeborg, hvor du refererer til IT-chefen. 
 
Start 
Hurtigst muligt 

Casper 
Callesen 

CC07 
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Designerlamper Grafisk profil 

Virksomheden arbejder med danske design klassikere inden 
for lamper og har i den forbindelse brug for en grafisk profil, 
der kan skabe content til deres storytelling. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Illustrator der kan tegne digitalt men også gerne i hånden 
• Optage video og redigere 
• Skabe content til storytelling 
 
Kompetencer: 
• Dansk og engelsk i skrift og tale 
• Behersker Adobe pakken 
 
Send CV og portfolio 

Susanne 
Hjortshøj 

SUHJJ44 
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Bæredygtighed/møbeldesign Oversætter dansk-engelsk 

Det første lancerede produkt i et produktportefølje 
bestående af 4 møbler. Virksomheden er en bæredygtig 
akustikdæmpende og sansemodulerende hule til micro 
breaks i dagligdagen. Hulen er designet i filt lavet af PET plast 
opsamlet i verdenshavene. Virksomheden henvender sig til 
både det private hjem, skoler, institutioner, psykiatrien, 
biblioteker, hoteller, restaurationer, lufthavne o.l.  
 
Vi søger  
Vi søger en praktikant, der kan hjælpe med oversættelse af 
markedsføringsmateriale fra dansk til engelsk. Det drejer sig 
om vores hjemmeside samt salgsmateriale og 
produktspecifikationer. Du skal tale/skrive flydende dansk og 
engelsk, og have flair for kommunikation og formidling. 
 
Virksomheden er gennem en af vores distributører, lanceret 
på 8 europæiske markeder, derfor har vi behov for at få alt 
vores materiale opdateret på engelsk. 
 
Da vi er en lille virksomhed, så skal du være struktureret og 
trives med mange bolde i luften. Samtidig skal du kunne 
arbejde selvstændigt og have et godt drive. 

Casper 
Callesen 

CC10 

Bæredygtighed/møbeldesign SEO og Google analytics 

Har du interesse for SEO og har du lyst til at prøve kræfter 
med din kunnen hos en nystartet virksomhed og skabe et 
godt SEO fundament? Så er vi måske det rette sted for dig. 
Jeg søger en engageret og dygtig praktikant, som kan hjælpe 
os med at forbedre vores placering på Google gennem SEO 
og ved brug af Google Analytics. 
Hvem er du? 
• Du har interesse for SEO og for at skabe et godt fundament 
for SEO i en nystartet virksomhed 
• Du trives med at arbejde selvstændigt 
• Du er engageret og struktureret og bidrager gerne med nye 

Casper 
Callesen 

CC44 
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ideer/måder at gribe SEO an på 
 
Hvad tilbyde vi? 
• Du får en fleksibel arbejdsplads med højt til loftet med 
mulighed for at præge dit praktikforløb 
• Mulighed for at arbejde med flere aspekter af SEO 
herunder SEO-tekster og opsætning af SEO i Wordpress 
• Erfaring med det praktiske arbejde med SEO og Google 
analytics  
• Mulighed for erfaring med øvrige former for online 
markedsføring herunder sociale medier 

Reklamebureauer  Grafiker/AD'er  

Her er muligheden for en virksomhedspraktik, hvor du skal 
arbejde med alsidige opgaver i en mindre grafisk virksomhed. 
Virksomheden arbejder både med traditionel markedsføring 
samt markedsføring til deres eget IT 
softwareprogram/præsentationsløsning.  
 
Virksomhedspraktikken er i et uformelt, travlt og spændende 
arbejdsmiljø i et team på 16 kollegaer, hvor du får mulighed 
for at realisere mange af dine kreative ideer. Dine opgaver vil 
spænde bredt med varierende opgaver, både offline og 
online. 
 
Arbejdsopgaver:  
• Idé og konceptudvikling 
• Udarbejdelse af kreative oplæg 
• Indgå i daglig grafisk produktion 
• Deltagelse i kundemøder 
 
Kvalifikationer:  
• Engageret, passioneret og evner at skabe unikke ideer 
• Indsigt i både offline og online markedsføring 
• Skarp i Adobe CC-pakken 

Jeanne 
Andreasen 

JFA-1 
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Sundhed/Velvære SoMe Specialist med analytisk tilgang 

 
Virksomhed inden for sundhed og velvære vil gerne tilbyde 
en virksomhedspraktik til en kandidat, der brænder for 
SoMe. Du skal kunne omdanne idéer og visioner til indhold til 
sociale medier.  
 
Hvis du:  
• kender indgående til platformene: Instagram, Facebook, 
TikTok, Snapchat og Googles analyse platforme 
• forstår hvordan SoMe er en væsentlig del af vores 
forretningsstrategi, og kan omsætte det til indhold  
• er lidt at en multikunstner. Den ene dag laver du indhold. 
Videoer, billeder, tekster osv. Den næste dag, arbejder du 
med data bag og analyserer hvad der virker, og hvad vi skal 
lave næste gang 
• Kan du samtidig skrive tekster til virksomhedens blog, lave 
grafisk arbejde og SEO - er det et væsentligt plus, men ikke et 
krav. 

 
Din uddannelsesmæssige baggrund er underordnet.  
Du kommer til at være ét af vores vigtigste aktiver i 
virksomheden, og vi vil investere kraftigt i denne del, men vi 
har brug for nogen der kan bygge det hele op.  
Virksomheden er beliggende i Århus C.  

Martin Kjær MK-74 
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Finansiel virksomhed  

Journalistik, PR, Interview 

Finansiel virksomhed inden for forsikringsmæglerbranchen. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Kommunikation, journalistisk indhold, PR, interview 
• At lave analyser ud fra dine interviews og derfra bidrage 
med løsningsforslag til fremtidig kunderelevant 
kommunikation, som kan omsættes i praksis 
 
Virksomheden vil rigtig gerne hjælpe dig til at opgaven bliver 
konkret og målbar, så du får resultater du kan bruge på din 
videre rejse.  
 
Du skal forvente at arbejde hjemmefra i et vist omfang og 
derudover får du en fast kontaktperson, som du altid kan 
kontakte, hvis der opstår spørgsmål.   

Yasemin 
Qwasmi 

YQT40 

Detail SoMe-Iværksætter 

Virksomhed vil gerne samarbejde med en der måske 
overvejer at gå selvstændig, hvis du fx laver smykker, 
malerier eller andet kreativt, så får du mulighed for at 
udstille det i virksomheden, hvor der til dagligt kommer 
mange mennesker forbi. Praktikken her vil være en 
kombination af fx SoMe arbejde, styling og der er mulighed 
for at du selv kan præge praktikken i den retning du har 
behov for.  
Arbejdsopgaver: 
• Vedligehold af webshop 
• SoMe 
• Styling 
• Udstilling af egne projekter 

Yasemin 
Qwasmi 

YQT47 
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IT-branchen Salgskonsulent 

 
Virksomhed inden for computerprogrammering vil gerne 
tilbyde en virksomhedspraktik til en salgskonsulent.  
Virksomheden kommer primært til at vurdere kandidater ud 
fra deres potentiale og motivation, og ikke nødvendigvis ud 
fra tidligere erfaringer. Det er dog en forudsætning, at du 
trives med at have en udadvendt rolle, ikke lader dig slå ud af 
en udfordrende salgsproces og kan sætte dig ind i kundernes 
behov. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Kvalificering af inbound leads 
• Opsøge nye potentielle kunder 
• Afholde kundemøder både med live demo og opsætning af 
deres prøveperiode(online) 
• Opfølgning på dine tilbud 
• Forhandling og kontraktskrivning 
• Koordinere onboarding/implementeringsindsatsen 
• Vedligeholde dine egne kunder 
• Gerne erfaring til B2B salg og CRM-systemer 

Martin Kjær MK-73 

 


