Praktikportal for
højtuddannede –
Din genvej til job

Matcher du de relevante arbejdsopgaver i en konkret virksomhedspraktik, så
send en e-mail til vtv@aarhus.dk. I mailens emnefelt skriver du praktikkens IDnummer og navnet på den ansvarlige konsulent. Endvidere beskriver du
kortfattet din faglige motivation og vedhæfter dit CV målrettet de efterspurgte
kompetencer.
Virksomhedskonsulenten bekræfter modtagelse af dit CV. Hvis du kommer i
betragtning til en konkret praktik, vil virksomhedskonsulenten kontakte dig.
Praktikkens formål er både at få dig tættere på virksomhederne og samtidig
give dig nye kompetencer. Opfylder du ikke alle kriterier i stillingsopslaget, så ansøg alligevel eller kontakt ansvarlig virksomhedskonsulent.
Oversigten over aktuelle virksomhedspraktikker opdateres løbende. Hvis du
ofte besøger portalen, bør du af og til rydde cache og cookies, så du ikke kan
se de udløbne praktikker. Du kan i øvrigt søge i dokumentet via ctrl+f.
Oversigt pr. 27. Maj 2022
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Branche: IT-branche
Stillingsbetegnelse: Pædagogisk IT-konsulent
Arbejdsopgaver: Veletableret og dynamisk IT - virksomhed gerne vil tilbyde en
virksomhedspraktik til en pædagogisk IT- konsulent, som skal arbejde med implementering af
digital platform og have tæt kontakt med kunder. Du vil blive en del af et team som supportere
2 virksomheder.
Hvis du er teknisk begavet, elsker kontakt med kunder, er villig til at lære nyt og er ansvarsfuld
vil vi høre fra dig. Motivation er et nøgleord. Virksomheden gerne vil en kandidat som:
• Du har en baggrund som bachelor eller kandidat
• Er serviceminded og udadvendt med fokus på den gode kundeoplevelse
• God til at opbygge og vedligeholde relationer
• Trives med at være opsøgende i salgsprocesser
• Interesserer dig for implementering og salg af IT teknologiske løsninger
• Besidder teknologiforståelse og kompetencer til mediepædagogisk vejledning
• Er ansvarsbevidst og struktureret og følger dine opgaver til dørs
Dine arbejdsopgaver
• Supportere ved implementering af e-læring og platform
• Små undervisningssessioner til ledere i platformen
• Service og support via mail og telefon
• Salg til nye og eksisterende kunder
Kontaktperson: Ilona Kongsgaard
Praktik-ID: IKO-15
Branche: IT branche
Stillingsbetegnelse: Webudvikler
Arbejdsopgaver: En veletableret virksomhed inden for IT gerne vil tilbyde en virksomhedspraktik
(med lidt løntilskud) til en webudvikler.
Du har erfaring med at arbejde i net og eact.
Du udvikler webløsninger i Backend, Fullstack og Fronend.
Du har erfaring i enten U-commerce, Umbraco, Sitecore, Magento, Word Press eller Spotify.
Du skal samarbejde med kolleger, der er i toppen af ligaen,
Du skal samarbejde med en bred vifte af kunder, hvor du er med til at udvikle de absolut bedste
webløsninger og platforme, der passer til lige netop deres behov.
Udvikle et stærkt produkt, der altid tager afsæt i et struktureret og analytisk forarbejde i
samarbejde med bureauets øvrige afdelinger.
Du skal arbejde med både mindre web projekter, der strækker sig over få måneder.
og store projekter, der løber over flere år.
Du skal arbejde med bureauets tekniske projektledere om hvordan kontakten til kunderne skal
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struktureres, så du selv kan sætte dit eget præg på din arbejdsgang.
Du har muligheden for at arbejde i et miljø, hvor korte beslutningsveje og en uformel og flad
organisation er med til at bane vejen for en varieret og aldrig kedelig dagligdag.
En af vores absolutte styrker er, at vi kan kæmpe sammen frem mod en deadline, grine af
hinandens fejl og lære af hinandens kompetencer.
Kontaktperson: Ilona Kongsgaard
Praktik-ID: IKO -14

Branche: Vanebrydere
Stillingsbetegnelse: Kommunikationsmedarbejder – Wordpress'er
Opgave: Arbejdet består i at færdigudvikle vores vanebrydende hjemmeside, herunder integrere
elementer af billeder, video og tekster i et usædvanligt format.
Kompetencer og motivation: Multimediedesigner eller lignende. Erfaring med Wordpress
m/Elementor inkl. basal kode-forståelse. Lyst til at arbejde med hjemmesideudvikling i en
oplevelsesorienteret virksomhed, få trænet nogle vigtige kompetencer samt at få et konkret og
usædvanligt projekt på CV’et.
Virksomheden hjælper ambitiøse offentlige og private virksomheder i Danmark og Europa med
at tænke vanebrydende.
Kontaktperson: Mads Gregersen
Praktik-ID: MG06
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Branche: Vanebrydere
Stillingsbetegnelse: Kommunikationsmedarbejder – Tekst
Opgave: Kommunikationsmedarbejder som kan lave korte, letforståelige tekster og
skærmoptagelser til informationskampagner og til læringsuniverset for vores vanebrydende
digitale værktøjer.
Derudover vil der mulighed for at medvirke, når vi afvikler vanebrydende kurser og events.
Kompetencer og motivation: Relevant kommunikationsuddannelse. Lyst til at arbejde kreativt
og målrettet i en oplevelsesbaseret virksomhed, at få trænet nogle vigtige kompetencer samt at
få et konkret og usædvanligt projekt på CV’et.
Virksomheden hjælper ambitiøse offentlige og private virksomheder i Danmark og Europa med
at tænke vanebrydende.
Kontaktperson: Mads Gregersen
Praktik-ID: MG07
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Branche: Konsulentbranchen
Stillingsbetegnelse: Kommunikations- og PR-konsulent - til remote work.
Arbejdsopgaver: Du får mulighed for at arbejde med både tekster, fotos, web, video og audio.
• Facebook Business: Planlægning, koordinering og contentudvikling af digital journalistik til
SoMe
• Nyhedsbrev: Koordinering, udvikling, contentbidrag og distribution af nyhedsbrev via
Mailchimp og relaterede Some-kanaler
• PR: Presseoverblik og pitches til relevant presse
• Hjemmeside-udvikling, SEO- og Google-optimering
Som praktikant får du mulighed for at bidrage til udvikling og udbredelse om de nyeste
tendenser og research inden for ledelse og arbejdsliv ift. mennesker og teknologi. Med fokus på
den digitale, kommunikative og journalistiske del.
Dine opgaver ligger inden for digital contentudvikling og planlægning, viden journalistik, digital
journalistik, nyhedsbreve og public relations.
Du får ny viden, erfaring og læring og adgang til at stort og alsidigt netværk, omtale og
synlighed. Du får også solid og nærværende sparring og udvikling både som fagperson og
menneske.
Du kan starte med det samme eller vi kan aftale start efter sommeren. Dine arbejdstider og
rammer er også fleksible ud fra det, vi bliver enige om giver mest mening og værdi. Stillingen er
Remote, men med fysiske møder i København.
For den rette kandidat er der god mulighed for ansættelse efterfølgende.
Kontaktperson: Anders Stig Berthelsen
Praktik-ID: ASB1
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Branche: Arkitekt
Stillingsbetegnelse: Dimittend - talentfuld arkitektpraktikant i 8 uger.
Arbejdsopgaver: Er du vores nye arkitektpraktikant? Vi beskæftiger vi os med et bredt felt af
arkitektoniske greb. Du vil opleve en inkluderende og uformel tegnestue med kontor i
København og Horsens – og vi kan tilbyde en bred palet af udfordrende og varierede
arbejdsopgaver, samt et stærkt socialt fællesskab.
Vi beskæftiger vi os med et bredt felt af arkitektoniske greb. Tegnestuen løser mange forskellige
opgaver, fra store helhedsplaner til bolig, skole og institutionsbyggerier med udgangspunkt i
vores mangeårige erfaringer og faglige stolthed.
Vi værdsætter ethvert input – og du kommer derfor til at have en finger med i spillet over hele
linjen – i alt fra skitsering og idéudvikling til 3D-modellering, modelbygning og udarbejdelse af
præsentationsmateriale.
Derfor ser vi gerne, at du har mod på at byde ind og tage initiativ for egen læring ved at gribe de
opgaver, som, du mener, kan bidrage til din udvikling.
For den rette kandidat er der god mulighed for ansættelse efterfølgende.
Kontaktperson: Anders Stig Berthelsen.
Praktik-ID: ASB2

6

Branche: Gallerivirksomhed
Stillingsbetegnelse: Gallerimedarbejder
Arbejdspladsen som er Skandinaviens første udstillingssted for fotokunst, søger en alsidig
medarbejder, som har lyst til at blive en del af en kreativ og mangfoldig verden indenfor kunst
og kulturlivet. Stillingen er et job med løntilskud.
Stillingen indebærer engageret deltagelse i kunsthallens daglige drift. Det vil derfor være en
fordel at du er:
• Struktureret og kan arbejde selvstændigt
• Kan tænke kreativt og bevarer overblikket
• Har en stærk skriftlighed og interesse i fundraising
• Har et levende og læsevenligt sprog, da der skal udarbejdes formidlings- og PR-materiale til en
bred læserskare. Da galleriet har en international profil, forventes det, at du kan skrive på
engelsk
• Har et solidt, fagligt kendskab til kunst, kultur og formidling i bred forstand
• Er praktisk anlagt, da der skal assisteres fagligt som praktisk i forbindelse med galleriets
udstillinger
• Er erfaren bruger af IT og SoMe
Som ansat er du med til at udvikle galleriets planer og visioner. Du er med til at forfatte
fondsansøgninger, og er i kontakt med statslige og private institutioner. Da galleriet deltager i
en række projekter, festivaler og kulturelle arrangementer, som rækker udover galleriets
arbejde med egne udstillinger, skal du som medarbejder kunne lide at arbejde tværfagligt og
skabe/indgå nye samarbejder.
Som medarbejder får du relevant erfaring, og et godt indblik i samtidsfotografi og videokunst
samt kontakt til de aktuelle kunstnere. Du vil være med til at udvikle et af Europas mest
anerkendte udstillingssteder med speciale i fotografi og videokunst.
Galleriet tilbyder dig et varmt samarbejdsklima, og et rart, socialt miljø blandt galleriets
tilknyttede medarbejdere.
Er du interesseret i denne mulighed, så send både ansøgning (max en side) og CV hurtigst
muligt.
Kontaktperson: Mette Espersen.
Praktik ID: Mege13.
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Branche: Maler virksomhed
Stillingsbetegnelse: Dataanalytiker
Arbejdsopgaver:
• Udarbejde beregninger i Excel til diverse opgaver
• Være god til at arbejde i Excel og skal analysere data
Du skal kunne tale og skrive dansk. Virksomheden er beliggende i Skødstrup.
Der er gode muligheder for den rigtige kandidat.
Kontaktperson: Susanne Hjortshøj Jacobsen
Praktik-ID: SUHJJ69
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Branche: Konsulent
Stillingsbetegnelse: Kommunikation og marketing
Vi søger en praktikant med stærke IT- samt sprogkompetencer (engelsk og tysk).
Vi har en opgave inden for online markedsføring og versionering, hvor vi gerne vil i kontakt med
en kandidat, der har lyst til at dykke ned i detaljen og samtidig kan bevare overblikket.
Blandt opgaverne vil være at skrive tekster om virksomhedens services, revidere eksisterende
materiale på baggrund af en gennemgang med virksomheden, opdatere billedmateriale,
kvalitetstjekke indhold samt oversætte det nye materiale til engelsk og tysk.
Hvis kandidaten har kompetencer i forhold til SEO, kan dette også blive en del af opgaven.
Praktikanten vil få arbejdsplads på kontoret med adgang til bærbar computer og skærm og vil
løse opgaverne dels i samarbejde med direktør/ projektassistent og på egen hånd.
Virksomheden holder til i Navitas på havnen.
Arbejdsopgaver:
• Tekstproduktion
• Markedsføring
• Oversættelse
• Hjemmesidedesign
• SEO
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard
Praktik-ID: hv168
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Branche: Tømrerbranchen
Stillingsbetegnelse: Kommunikationsmedarbejder
En lille tømrervirksomhed har indtil nu klaret sig med Facebook og mund til mund metoden, når
der skulle skaffes nye kunder.
Hjemmesiden i WordPress blev oprettet i 2006, men har aldrig rigtigt fået et liv. Så har du lyst til
at prøve kræfter med at fortsætte udviklingen af hjemmesiden - både med struktur og tekster så er her en spændende virksomhedspraktik.
Arbejdsopgaver:
• Arbejde i WordPress med tekster
• Få hjemmesiden til at spille sammen med Facebook, Instagram og Google
Firmaet holder til i Jægergårdsgade, og det vil blive en blanding af hjemmearbejde og møder
med arbejdsgiver. Han stiller sin computer til rådighed og er klar til sparring.
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard
Praktik-ID: hv169
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Branche: Salg af babyudstyr og børneinteriør
Stillingsbetegnelse: Produktkoordinator
Firmaet ligger i Aarhus, hvor du får en masse gode yngre kolleger.
Arbejdsopgaver:
• Du får ansvaret for, at produkterne fremstår flotte og salgsbare på firmaets website
• Du har ansvaret for at varerne bliver indlæst i deres it-systemer og oprettet med korrekt data
• Du skal have overblikket over vareoprettelsen fra A-Z i firmaets vareoprettelsessystem
• Kommunikation med indkøbere og leverandører med henblik på at indhente
produktinformationer og billeder
• Indlæsning af produktinformationerne i deres webshop via programmet Magento. Kan du ikke
dette program, oplæres du deri
Profil:
• Du kan noget med ord og tekster og er kvik til at formulere dig på skrift
• Du trives godt foran skærmen og finder glæde ved at blive specialist indenfor vareoprettelse.
• Du er tålmodig, systematisk og detaljeorienteret i din tilgang.
Praktikken er med henblik på ordinær ansættelse efterfølgende. Det vil blive på mindre end fuld
tid. Det eksakte antal timer pr. uge, taler man om, i forhold til den ordinære ansættelse.
Kontaktperson: Christel Elgaard
Praktik-ID: Cel2
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Branche: Fysioterapi:
Stillingsbetegnelse: Fysioterapeut
Der søges en fysioterapeut som kan varetage følgende opgaver:
• Fysioterapeutiske behandlinger i klinikken i Åbyhøj
• Massageaftaler hos virksomheder i Aarhus
• Online fysioterapi (kan laves hjemme fra)
37 timer, men de er fleksible
Ansøgeren skal være selvstændig, ærlig og omstillingsparat.
Klinikken er bestående af 2 ejere samt en enkelt indlejre.
De typiske patienter er ressourcestærke, ofte stadig i arbejde, motiveret og ønske en bedring.
Ved det rette match vil der være mulighed for en ordinær stilling, som selvstændig indlejre.
Kontaktperson: Lisbeth Kaae Holm
Praktik-ID: lkh18
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Branche: it/jura
Stillingsbetegnelse: Salgs- og marketingmedarbejder
Du bliver en del af et nyoprettet in house salgs-, kundesupports- og marketingsteam hos en sej
virksomhed beliggende i Silkeborg.
Virksomheden vil gerne tilbyde virksomhedspraktik med efterfølgende løntilskud til den rette
kandidat.
Kan du lide at hjælpe, guide og rådgive kunder, så de sparer tid i deres hverdag?
Og kunne du tænke dig at prøve kræfter med salg og markedsføring, samtidig med at du er med
til at gøre en forskel?
Du kan lide udfordringer, er glad, har et godt drive og kan arbejde selvstændigt og struktureret.
Kan du svare ja til overstående, så passer du godt ind sammen med os.
Der vil være mulighed for, at få medindflydelse på egne arbejdsopgaver som praktikken
forløber.

• Daglig kontakt med virksomhedens potentielle kunder
• Indgå aktivt i teamet, samt løse ad hoc-opgaver.
• Mulighed for at deltage i messer og events.
• Mulighed for at deltage i markedsføringen, både på ide-plan og på det udførende plan.

Kontaktperson: Casper Callesen
Praktik-ID: 006
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Branche: Laboratorieudstyr
Stillingsbetegnelse: Laborant
Virksomheden fremstiller og forhandler laboratorieudstyr primært til farmaceut og
kemiindustrien.
Arbejdsopgaver:
• Udformning af produktspecifikationer
• Support/rådgivning
Virksomheden er beliggende i Knebel. For den rette kandidat er der god mulighed for
løntilskud/ansættelse efterfølgende.
Kontaktperson: Susanne Hjortshøj Jacobsen
Praktik-ID: SUHJJ69
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Branche: Forretningsudvikling
Stillingsbetegnelse: Kommunikatør og forretningsudvikler
Arbejdsopgaver:
• Være med til at udvikle rådgivningsydelser inden for IoT og digitale ydelser
• Være med i salgsprocessen hos kunder
• Udvikle kundeindsigter indenfor forretningsudvikling og strategi
• SoMe – opslag, artikler til Facebook og LinkedIn
• At bidrage på ad-hoc opgaver på udvalgte opgaver – præsentationer og materiale til seminar
på IoT, analyse og workshop forberedelse
Du må gerne være udviklingsorienteret, analytisk, struktureret og have sans for detaljer. Gode
dansk og engelske færdigheder.
Du skal have lyst til at arbejde med indsamle og bearbejde kundedata f.eks. via personlige
interviews og have indsigt i anvendelse af sociale medier f.eks. facebook og Linkedin.
Mulighed for at arbejde på egen bærbar computer og have egen telefon. Kan du noget med
grafik er det et plus. Stor frihed til at lære og udvikle sig med øje for at udvikle virksomheden.
Vi arbejder en del på distancen på diverse on-line mødeplatforme. Du vil i praktikken få styrket
dine evner til at arbejde i det miljø, hvor digitale mødeformer og værktøjer er blevet en vigtig
del af forretningen.
Det tilbyder vi:
• Mulighed for at arbejde med markedsanalyse og forretningsudvikling
• Få professionel sparring på din udvikling
• Et spændende netværksmiljø for iværksættere og etablerede virksomheder
• Mulighed for deltagelse i arrangementer på Ferskvandscenteret og i Silkeborg business
• God frokostordning
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard
Praktik-ID: hv165
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Branche: Hjertestartere
Stillingsbetegnelse: Mødebooker
Synes du hjertestartere og førstehjælpskurser er et spændende arbejdsområde, er der her en
virksomhedspraktik med mulighed for job efterfølgende for den rette kandidat. Virksomheden
er i vækst - ikke mindst efter Christian Eriksens hjertestop under sommerens VM i fodbold - og
den har ry for at være en god arbejdsplads.
Du skal ikke være bange for at gribe knoglen og ringe ud. Virksomheden arbejder med
førstehjælpskurser og hjertestartere.
Arbejdsopgaver:
Du skal arbejde med at booke møder, og du skal kontakte kommuner for at høre, om de er
interesserede i at høre mere om førstehjælpskurser og hjertestartere.
Målet er at få kommuner som kunder i butikken.
Virksomheden er flyttet i nye lokaler uden for Malling, så det er en fordel at have bil.
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard
Praktik-ID: hv166
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Branche: Antenneforening / tv og internet
Stillingsbetegnelse: Projektkoordinator
Ny, dynamisk, og hurtigtvoksende virksomhed tilbyder en praktik som projektkoordinator, med
gode muligheder for efterfølgende løntilskud og ansættelse. Du vil blive grundigt introduceret til
dine opgaver, og der er ingen forventning om, at du kan det hele i forvejen.
Arbejdsopgaver:
• Så for kontakt til interne og eksterne partnere
• Koordinere møder og arrangementer
• Bidrage til udviklingsopgaver
• Understøtte ledelsen med ad hoc-opgaver
• Optimere systemer og processer
Kompetencer:
• Du skal være klar til at være en del af en udviklingsproces hvor alle løfter i flok
• Du trives med frihed under ansvar og en alsidig arbejdsdag i en travl virksomhed
• Du har mod på at lære

Kontaktperson: Karen Falk Stensgaard
Praktik-ID: KFS23

Branche: Inbound marketingbureau
Stillingsbetegnelse: Målet er at blive Google Ads "specialist"
Har du lyst til at kaste dig over en Google Ads certificering med henblik på at blive Google Ads
specialist? I så fald har jeg et fedt Aarhus-bureau, som er stort nok til at kunne lære en kandidat
op for at fastansætte.
Arbejdsopgaver:
Som Google Ads Specialist får du ansvaret for dine egne kunder, projekter og kampagner herunder:
• Udvikling og eksekvering af egne annoncestrategier
• Opsætning, overvågning, analyse og optimering af egne kampagner
• Udvikling af kreative og konverterende annoncer (bureauet har specialister til grafik og video)
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard
Praktik-ID: hv167
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Branche: Teambuilding
Stillingsbetegnelse: Marketingmedarbejder
Arbejdsopgaver:
Det drejer sig kort og godt om at vi skal have lavet en engelsk spejling mere eller mindre til
nuværende danske hjemmeside.
Foruden at være skarp i engelsk, så vil det være en stor fordel hvis man kender til hjemmeside
CMS som Umbraco, da det er hvad vores nuværende hjemmeside er kodet i.
Ikke fordi man nødvendigvis skal kunne skrive det direkte, men mere forståelsen af det.
Kontaktperson:Casper Callesen
Praktik-ID:007

Branche: Psykologisk Rådgivning
Stillingsbetegnelse: Marketingansvarlig
Sexolog og parterapeut har brug for DIN hjælp til at udbygge markedsføringsindsatsen online!
I denne enmandsvirksomhed arbejdes der med terapi, rådgivning, samt kurser fra klinikken i
Århus og andre steder i Danmark. Der udbydes onlinekurser inden for de sexologi og parterapi,
hvor SoMe bruges til annoncering af kurser og generel reklame. Der ønskes en udbygning af
markedsføringen generelt, samt en nytænkning og optimering af salget online.
Din uddannelsesmæssige baggrund og personlighed spiller ingen rolle for om du kan være det
rette match. Stillingen kræver dog at man kan være selvkørende og er fuld af gode ideer. Der
ønskes kompetencer inden for e-mail marketing, online markedsføring, online salg og et bredt
kednskab til discipliner og værktøjskassen inden for kommunikation og marketing.
Arbejdsopgaver:
• E-mail marketing
• Udvikling af initativer inden for digital marketing
Kontaktperson: Mathias Horst
Praktik-ID: MH03
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Branche: Kombinerede administrationsserviceydelser
Stillingsbetegnelse: Full-stack eller frontend udvikler
Her søges en full-stack eller frontend udvikler til virksomhedspraktik i et spændende start-up
som udvikler software til brug i frivilligt arbejde. Du kommer til at indgå i et tæt og dynamisk
samarbejde med product owner og udviklere, hvor I sammen skal skabe en ny
administrationsplatform. Der er gode muligheder for at blive fastansat efter praktikperioden.
Du skal være klar på at udvikle nye løsninger og sikrer fremdriften til produktet, hvor
brugervenlighed altid er i højsædet. Ikke mindst skal du være indstillet på at være med på en
spændende iværksætterrejse. Du skal kunne se ideen med at hjælpe frivillige med at gøre deres
frivillige virke nemmere gennem IT. Virksomhedens mission er nemlig at gøre en forskel for
dem, som gør en forskel for samfundet.
Der udvikles i React, .NET og Microsoft Azure – og du kan glæde dig til at arbejde med
teknologierne i en ny og veldokumenteret kodebase.
Arbejdsopgaver:
• Udvikling i ovenstående teknologier
• Sparring med product owner og udviklere
Kontaktperson: Mathias Horst
Praktik-ID: MH04
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Branche: Interiør-living
Stillingsbetegnelse: Kommunikationskonsulent
Arbejdsopgaver:
• Oprette nye varer i WordPress
• Photoshoot
• Billedbehandling
• Oversættelse til engelsk
• Nyhedsbreve
• Content til instagram
Du må gerne være en god tekstforfatter på dansk. Det er en fordel, hvis du er god til engelsk og
har erfaring med at oversætte til engelsk. Kendskab til WordPress/Woocommerce og photoshop
er en fordel. Må gerne have et æstetisk øje med sans for detaljen.
Det er selvfølgelig også fint, hvis ikke du har alle ovenstående egenskaber, men blot nogle af
dem.
Kontaktperson: Kirsten Simonsen
Praktik-ID:ksi73

20

