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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 ID-
nummer 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 stillingsop-
slaget, 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. 26. september 2022 

mailto:vtv@aarhus.dk
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Branche: Bæredygtig handel 
Stillingsbetegnelse: Produktmedarbejder 
 
Vi er en lillebitte grøn virksomhed placeret i Risskov ved Aarhus, der går all in på bæredygtighed. 
Vi har specialiseret os i miljøvenlige produkter såsom kontorudstyr og gaver, der formidles via vores 
webshop. 
 
Hvis du brænder for at arbejde med bæredygtighed og skønne klimavenlige produkter, har gode 
danskkundskaber og gerne et vist kendskab til Adobe Photoshop, så er vi sikkert et rigtig godt match for 
hinanden. Omgangstonen heromkring er afslappet/humoristisk, så en smule humoristisk sans er bestemt 
ingen hindring. 
 
Arbejdsopgaver:  
Upload og redigering af vores bæredygtige produkter, evt. oversættelse til engelsk / svensk. Hvis du har 
interesse og flair for det, vil opdatering af sociale medier også være en oplagt opgave.  
 
Kontaktperson: Mads Gregersen 
Praktik-ID: MG15 

 
Branche: Lille forlag 
Stillingsbetegnelse: Kommunikation/SoMe/Markedsføring 
 
Opgaver: 
Primært ønskes der arbejde/dialog om forlagets kommunikations- og markedsføringsstrategi  
 
Desuden ad hoc-opgaver:  
• Skrive mails og ringe til boghandlere  
• Kommunikationsopgaver til anmeldere (aviser) og tidsskrifter, mails om nye titler mm. 
• Evt. stå for annoncering, nyhedsmails og pressemeddelelser. 
• Hjemmeside - også opsætning 
• Opsøgende arbejde for at skaffe platforme til salg af forlagets bøger, både online og fysisk - det kunne 
være at stå for kommunikationen til messer samt sørge for bøgerne bliver synlige på nettet 
 
Og dig: 
Vi søger en kommunikationsmedarbejder med en vis bredde og gerne kendskab til bogverdenen – eller 
du skal i hvert fald have interesse for den. 
 
Kontaktperson: Lisbeth Kaae Holm 
Praktik-ID: lkh39 
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Branche: Fremstilling af hjemmesider 
Stillingsbetegnelse: Customer Succes Manager 
 
Arbejdsopgaver: 
Bistå i den gode kunderejse, enten ved at svare på kundehenvendelser eller ved at køre 1:1 
introduktioner til platformen via onlinemøder med brugerne 
 
Hvis du har erfaring med webdesign, grafisk design, SEO el.lign. vil dette være et plus, men er ikke et 
krav. Bare du er klar på at lære herom. 
 
Vi kan derudover tilbyde: 
• Direkte indflydelse på platformen og din egen læring 
• Adgang til betalte kurser, messer m.v. 
• Fleksibilitet ift. hjemmearbejde 
• 24/7 adgang til fitness faciliteterne i vores bygning 
 
Arbejdssted: Randers 
 
Kontaktperson: Morten Schwennesen 
Praktik-ID: MS3 
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Branche: Konsulent 
Stillingsbetegnelse: Forretningsudvikler 
 
En virksomhedspraktik, hvor du får mulighed for at arbejde med markedsanalyse, forretningsudvikling, 
salg og SoMe. Det er en del af et større kontorfællesskab med mulighed for at netværke. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Være med til at udvikle virksomhedens rådgivningsydelser indenfor IoT, digitale ydelser og facilitering 
• Være med i salgsprocessen hos virksomheden og en af deres kunder 
• Udvikle kundeindsigter indenfor forretningsudvikling og strategi 
• Arbejde med at gennemføre online survey og kvalitative interviews 
• 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 indeholde noget af følgende: 
Selvstændig, udviklingsorienteret, analytisk, smilende i telefonen, have gode dansk og engelske 
færdigheder, have lyst til at arbejde med indsamle og bearbejde kundedata f.eks. via survey og 
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. Har du kendskab og adgang til 
grafiske programmer er det et plus (absolut ikke et krav). Stor frihed til at lære og udvikle sig med øje for 
at udvikle virksomheden.  
 
Vi arbejder en del på distancen på diverse online mødeplatforme. Du vil i praktikken få styrket dine evner 
til at arbejde i et tæt team og miljø, hvor digitale mødeformer og værktøjer er blevet en vigtig del af 
forretningen.  
 
Det tilbyder vi: 
• Få mulighed for at arbejde med markedsanalyse og forretningsudvikling  
• Få professionel sparring på din udvikling – fagligt og personligt 
• Et spændende netværksmiljø og kollegialt fællesskab for iværksættere og etablerede virksomheder 
• Mulighed for deltagelse i arrangementer på Ferskvandscenteret og i Silkeborg business 
• Mulighed for at få erhvervserfaring og kendskab til konsulentbranchen 
• God frokostordning 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-ID: hv191  
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Branche: Bureau 
Stillingsbetegnelse: Grafisk medarbejder 
 
Et spændende bureau i Viby søger en ny medarbejder til det grafiske team. Du får en stor diversitet i dine 
opgaver, da du skal arbejde med en bred vifte af forskellige virksomheder i vidt forskellige brancher – alle 
med hver deres brand guidelines, visuelle udtryk og målgrupper. Praktikken er med henblik på job. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Statiske annoncegrafikker til sociale medier 
• Animerede annoncegrafikker til sociale medier 
• Displayannoncer 
• Opsætning af brochurer, white papers og tjeklister – hovedsageligt til digital brug men i enkelte tilfælde 
også til tryk 
• Effektive landingpages i vores custom WordPress-builder 
• Grafisk sparring og support, både internt i den grafiske afdeling men også med annonce- video- og 
content specialister 
• Ad hoc opgaver såsom rentegning, retouchering, logoer mm. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-ID: hv192 
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Branche: Spedition / shipping 
Stillingsbetegnelse: Dispatcher  
 
Dispatcher - gerne med baggrund eller uddannelse indenfor shipping, logistik eller transport. Du bliver 
ansvarlig for eksekvering af lastning/losning af containere med stærkt fokus på sikkerhed, produktivitet 
og kvalitet. 
 
Arbejdsopgaver: Som dispatcher vil dine primære ansvarsområder være håndtering og overvågning af 
driften på terminalen samt håndhæve sikkerhedskrav for forsvarlig drift med tilhørende 
sikkerhedsforskrifter. Fra kontroltårnet kommer du til at monitorere og håndtere terminalens 
operationssystemer i en meget central funktion. Stillingen kræver en serviceminded og imødekommende 
personlighed, da de fleste opgaver skal løses i tæt samarbejde med kollegaerne i operationen. 
 
Den rette kandidat kan have en speditør, shipping eller logistikuddannelse. Alternativt er 
produktionsprocesuddannelse eller en maritim baggrund også en mulighed. Du skal være 
computerkyndig og have fokus på detaljer.  
 
Som person er du fleksibel ift. arbejdstider, der vil være faste vagtplaner og driften kører 24/7. Du er 
empatisk og direkte med gode kommunikationsevner og har en bred kulturforståelse. Du skal være i 
stand til at arbejde struktureret uden tilsyn samt fungere godt i pressede situationer. Du er kreativ og i 
stand til at tænke smart i en travl hverdag.  
Der er god mulighed for ansættelse for den rette kandidat. 
 
Kontaktperson: Anders Stig Berthelsen 
Praktik-ID: 9-2022 
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Branche: Cirkulær økonomi 
Stillingsbetegnelse: BI/System development  
 
Hvis du brænder for at arbejde indenfor bæredygtighed og besidder en stærk IT-forståelse er denne 
virksomhedspraktik relevant for dig. En international trading virksomhed søger en profil med en stærk 
dataforståelse.  
 
Virksomhedens vision er at skabe en mere energivenlig verden og de ønsker at bringe cirkulær økonomi 
ind i dagligdagen hos virksomheder igennem gode og kreative løsninger med biogas.  
 
Virksomheden samarbejder med mange forskellige bio industrier og har et stort globalt netværk, hvilket 
giver dem den bedste mulighed for at vælge de bedste grønne løsninger for deres kunder.  
 
Arbejdsopgaver:  
Udvikling af nuværende system/værktøj (herunder undersøge om andre systemer eller værktøjer vil 
være relevante for virksomheden). De ønsker at få skabt et gennemskueligt overblik over deres 
leverandørers geografiske lokation og komme med forslag til nærtliggende kunder og potentielle kunder. 
 
Som er person er det vigtigt at du er relativt selvkørende og har mod på at kaste dig ud i opgaven. Det er 
et krav at du kan arbejde på engelsk. Det er et stort plus hvis du kan et andet sprog.  
For den rette person vil der mulighed for ansættelse efter virksomhedspraktik.  
 
Kontaktperson: Lina Bannerholt 
Praktik-ID: LMB10 
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Branche: Hjemmeplejen  
Stillingsbetegnelse: Antropolog/PA/Projektmedarbejder  
 
Privat virksomhed indenfor hjemmepleje som samarbejder tæt med Aarhus Kommune, søger en 
medarbejder der kan skabe en bedre struktur og et større overblik hos virksomheden.  
 
Arbejdsopgaver: 
• Vedligeholdelse af hjemmeside 
• Administrative arbejdsopgaver  
• Undersøgelser af de interne processer (både hos medarbejderne og hos ledelsen) 
 
Virksomheden drømmer om at få en akademisk medarbejder der kan hjælpe dem med at gøre deres 
hverdag nemmere og mere struktureret. De har behov for en medarbejder der kan hjælpe med at 
undersøge hvilke behov medarbejderne har for at lette deres arbejdsprocesser, og hvilke behov ledelsen 
har for at lette deres arbejdsprocesser.  
 
For det rette match vil der være mulighed for ansættelse efter endt virksomhedspraktik.  
 
Kontaktperson: Lina Bannerholt 
Praktik-ID: LMB09 
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Branche: Iværksætter med tøjbrands/Revisor 
Stillingsbetegnelse: PA/blæksprutte 
 
Energisk praktikant søges til hjælp med alverdens opgaver i tre mindre virksomheder, en 
revisorvirksomhed og 2 tøjbrands. Du har måske selv et ønske om at blive selvstændig. 
 
Opgaverne vil bestå af følgende: 
• Personlig assistent 
• Kontorassistent opgaver, arkivering og håndtering, mv. 
• Lettere bogføringsopgaver (Der vil være oplæring) 
• Mail håndtering 
• Arbejde med Canva 
• Klippearbejde i Ikast (udklip af styles inden syarbejde) 
• Ekspedere kunder i en butik i Herning (4 gange på en måned) 
• Oprydning 
• Koordinering af opgaver 
• Øvrige ad hoc opgaver 
 
Vi arbejder fra privat adresse i Viby, fra kontoret i Risskov og i Herning/Ikast. Vi kører for det meste 
sammen, så det er ikke et krav, at du har bil, men helst kørekort. 
Hver fredag kender vi den kommende uges arbejdsplan. 
 
Kontaktperson: Mads Gregersen 
Praktik-ID: MG14 

 
Branche: Fotografi 
Stillingsbetegnelse: SoMe – kommunikationsmedarbejder 
 
Fotograf søger alsidig praktikant, der skal have lyst til, og kunne: 
• Tage billeder – måske video af fotografen i aktion 
• Hjælpe med til at lave opslag på SoMe – primært Instagram og LinkedIn 
• Skrive tekster ud fra stikord og billeder 
• Evt. kunne opdatere websites – i WordPress 
 
Du må gerne have hænderne rigtigt skruet på, da der også nogle gange skal bruges en assistent til 
praktiske opgaver som opstilling inden en fotografering og andet forefaldende arbejde. 
 
Kontaktperson: Lisbeth Kaae Holm 
Praktik-ID: lkh21 
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Branche: Uddannelse/terapi 
Stillingsbetegnelse: Marketingmedarbejder - med lyst til at markedsføre uddannelse 
 
Er du god til at forstå og arbejde med Instagram, LinkedIn og YouTube? 
Og vil du være et sted, hvor dine indspark er vigtige, og du får prøvet dig selv af i praksis? 
Så er du måske vores virksomhedspraktikant! Virksomheden uddanner årligt 130 inden for psykoterapi, 
terapeut og coaching og har derudover kortere forløb for fx stresshåndtering og personlig udvikling. 
 
Hvem er du? 
• Dit primære interesseområde er SoMe, kommunikation og PR 
• Du er kreativ, nysgerrig og idérig 
• Du kan arbejde selvstændigt og håndtere deadlines 
• Du er udadvendt og har et godt humør 
• Du har en uddannelse indenfor kommunikation, journalistik eller tilsvarende erfaringer 
 
Det tilbyder vi: 
Dine arbejdsopgaver vil være udarbejdelse af materiale om virksomheden til vores profiler på 
Instagram, LinkedIn og YouTube, herunder: 
• At skabe en levende og spændende fortælling om virksomheden 
• Deltagelse i udviklende processer om markedsføringsstrategi og -årshjul 
• Udarbejdelse af skriftlige og visuelle indlæg, herunder korte videofrekvenser 
 
Hvem er vi? 
Vi arbejder i et åbent og positivt miljø, hvor alle er velkomne, så du skal kunne håndtere at blive afbrudt 
af small talk og glade studerende, der har spørgsmål.  
 
Kontaktperson: Mille Bredahl-Hansen 
Praktik-ID: MBH06 
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Branche: Livsstil, hobby, detail - Risskov 
Stillingsbetegnelse: Marketingkoordinator med stor indsigt i SoMe 
 
Arbejdsopgaver: Hvis du er uddannet inden for kommunikation eller markedsføring og har stor indsigt i 
brugen af sociale medier - så har vi en praktik til dig. 
Spændende virksomhed med en travl hverdag søger en praktikant, der kan tage ansvar for 
virksomhedens sociale medier og evt. udbygge dem til fx Pinterest. 
 
Det er vigtigt at: 
• Du har omfattende indsigt og evt. erfaring med kommerciel brug af sociale medier 
• Du kan strukturere din hverdag og selv planlægge opgaverne 
• Du har en skarp visuel sans for gode billeder og godt content 
• Du har en sikker pen og skriver flydende dansk. 
• Du har interesse i livsstils- og interiørbranchen. 
Der kan også forekomme øvrige opgaver i butikken, så som øvrige marktingopgaver, pakke ordrer og gå 
til hånde, hvor det er nødvendigt.  
 
Kontaktperson: Mille Bredahl-Hansen 
Praktik-ID: MBH09 

 
Branche: Fødevarer – destilleri - Aarhus C 
Stillingsbetegnelse: Sælger/salgssupport 
 
Arbejdsopgaver: Har du lyst til at blive en del af en spændende virksomhed, hvor du kommer i berøring 
med en bred vifte af opgaver? Så har vi en praktik for dig. Til lille virksomhed midt i Aarhus, der 
producerer spiritus i luksusklassen, søger vi en kandidat, der kan være med til at løfte salget og 
understøtte det nuværende team. 
 
Vi ønsker os en kandidat der: 
• Brænder for at sælge og i høj grad kan være med til at betjene nuværende kunder og finde nye 
• Er målrettet, men også fleksible ift. opgaver, da du får en bred berøringsflade 
• Kan være struktureret og serviceminded 
• Et kendskab til CRM- og ERP-systemer er en fordel, men ikke noget krav. 
 
Der er tale om en lille virksomhed, så du vil få rig mulighed for at få spændende opgaver og en bred 
berøringsflade lige fra produktion til kundekontakt. For den rette kandidat, kan der være mulighed for 
løntimer efterfølgende. 
 
Kontaktperson: Mille Bredahl-Hansen 
Praktik-ID: MBH10 
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Branche: Holdningskorrigerende tøj 
Stillingsbetegnelse: SoMe/Content Creator 
 
Om dig: 
• Det er vigtigt at du kan finde ud af at lave content 
• At du har erfaring med sociale medier – og selv er bruger at Instagram, TikTok og Facebook 
• Det er vigtigt at du er yderst udadvendt og syntes det kunne være sjovt selv at skulle deltage i videoer 
på platformene og finde på indhold til dem 
 
8 uger (for dimittend) eller 4 uger for kandidat med erfaring. Igennem praktikken vil vi se om der er et 
potentiale for en periode med løntilskud, hvis du formår at løfte opgaven. Derefter vil der evt. være 
mulighed for fastansættelse. En fast stilling vil afhænge af om kandidaten kan skabe resultater.  
 
Virksomheden er europæisk forhandler af holdningskorrigerende tøj og vi har derfor interessenter i 
Danmark og store dele af Europa. 
 
Kontaktperson: Lisbeth Kaae Holm 
Praktik-ID: lkh38 
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Branche: Marketing  
Stillingsbetegnelse: Implementeringskonsulent 
 
Selvkørende og struktureret implementeringskonsulent søges til at facilitere processer og sikrer 
sammenhæng i overtagelsen af stort virksomhedsopkøb. 
 
Du vil få en yderst vigtig rolle i denne spændende virksomhed, som de seneste 15 år har beskæftiget sig 
med marketing, fundraising og salg. Virksomheden har netop opkøbt en tysk leveringsservice, som i de 
kommende måneder skal implementeres i København. Det drejer sig om en af de hurtigst voksende 
leveringsservices set i nyere tid og det er her du kommer ind i billedet! 
 
Arbejdsopgaver: 
• Facilitering af finansielle processer, herunder fakturaer og andre finansielle systemer 
• Sikrer alignment mellem de nye processer og hovedkontoret i København 
• Support i implementeringen af aktiver fra Tyskland til Danmark 
 
Der søges ikke en specifik uddannelsesbaggrund til denne virksomhedspraktik, men hvis du har kendskab 
til finansielle processer i en virksomhed, er det selvfølgelig en fordel. Dette er dog på ingen måde et krav. 
 
Det vigtigste er, at du som person er: 
 
• Selvkørende – du kan finde ud af at gribe de mange bolde i luften og kører selvstændigt videre med 
opgaverne 
• Energisk – du har energien til kontinuerligt at bidrage og leverer på de opgaver, du har på bordet 
• Ekstrovert – du er ikke bange for at bede om hjælp, sparring eller lignende, og du siger din mening 
• Omstillingsparat – du er indstillet på at retningen ændrer sig, og du trives i et fast-paced arbejdsmiljø 
 
Har du drømmen om arbejde som implementeringskonsulent og synes du fusioner og opkøb er 
spændende, så er dette praktikken for dig. 
 
For den rette kandidat er der mulighed for fastansættelse eller løntilskud efter praktikken. 
 
Opstart hurtigst muligt. 
 
Kontaktperson: Mathias Horst 
Praktik-ID: MH08  
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Branche: IT - digitalisering 
Stillingsbetegnelse: Proceskonsulent 
 
Arbejdsopgaverne er inden for power automate – programmere små processer, eksempelvis lave 
oversigter over ting man får udleveret (eks. Computer, telefon, mm.) 
 
Din baggrund kan være inden for IT eller lignende.  
 
Virksomheden er en international handelsvirksomhed og er beliggende i Silkeborg. Der er gode 
busforbindelser eller muligvis samkørsel med kollegaer fra virksomheden.  
 
Kontaktperson: Kirsten Simonsen 
Praktik-ID:ksi82 
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Branche:  Grossistled 
Stillingsbetegnelse: Kundeservicemedarbejder (IKKE KANVASSALG)   
 
Der er tale om et firma, der har vokseværk og de søger derfor en fleksibel salgsminded 
kundeservicemedarbejder, som en del af firmaets team. Firmaet er et skandinavisk reklameartikelfirma. 
De er aktive i både Danmark, Sverige og Norge. De sælger en lang række af reklameartikler.  
Leads kommer ind via deres online marketing. 
 
Din profil: 
Alle i firmaet kender de fleste af vores produkter. Fordelen ved det er, at de trods sygdom eller 
udfordringer på verdensmarkedet hurtigt kan indstille sig til den nye virkelighed. Det vil sige, at de som 
virksomhed er agile – en evne, der er nyttig i den moderne verden. 
De søger en ny teamplayer, der kan være en del af deres hold på lige fod med os andre.  
 
De egenskaber, de kigger efter, er: 
• En servicesalgsmedarbejder, der er fleksibel, omstillingsparat og hurtig til at lære 
• En kollega, der trives i omstillinger og forskellige tempi 
• En medarbejder, der har lyst til hele tiden at lære nyt og videreudvikle sig som person 
• Uddannelsesmæssig baggrund er underordnet 
 
En typisk arbejdsdag: 
Vil bestå af servicering af kunder over telefonen, via mail og ordrebehandling inkl. fakturering.  
Da deres andre afdelinger sørger for kundetilstrømningen, vil du ikke skulle lave kold kanvas-salg.  
 
Du skal også varetage opgaver som markedsundersøgelser, kundeopfølgning samt være en del af 
kampagner i samarbejde med marketingsafdelingen. 
 
Hos dem har de ikke 100% ensrettede stillinger, da de ser en fordel i at kende deres kunder, 
arbejdsgange og produkter, hvis man fx skal følge op på en større ordre.  
 
De er også kendetegnet ved iværksætter-DNA.  
 
Kontaktperson: Christel Elgaard 
Praktik-ID: Cel2  
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Branche: Bureau 
Stillingsbetegnelse: Salg og kommunikation 
 
Brænder du for salg og kommunikation? Kunne du tænke dig at arbejde i et tech-miljø med frie rammer 
og udviklingsmuligheder. 
 
Bureauet er et reklamenetværk, der leverer en komplet reklame-platform til online medier i Danmark til 
optimering og reklameindtjening. Desuden driver det niche-websites. 
 
Bureauet har netop udvidet indsatsen på salg og kommunikation og søger derfor en salgsbackup, som 
kan hjælpe salgsteamet med at assistere salgs- og kommunikationsopgaver. 
  
Arbejdsopgaverne: 
Du får en unik mulighed for en selvstændig rolle i et tech-miljø. Du får ansvar og plads til at udvikle dig, 
hvor dine primære arbejdsopgaver bliver:  
 
• Kommunikation via nyhedsmails til btb kunder 
• Hjælp til opdatering af LinkedIn 
• Opdateringer i vores CRM  
• Finde og tilføje relevante kundeemner 
• Erhverve permissions til nyhedsbreve 
• Udfører enkelte salgsmæssige opkald 
• Medindflydelse på forskellige initiativer og kampagner for at tiltrække nye kunder 
 
Vi forventer, at du kan indgå i et team og arbejder dagligt fra vores kontor i centrum af Aarhus. 
 
Din profil: 
Du kan først og fremmest kommunikere professionelt på dansk skriftligt og mundtligt. Det er en fordel – 
men ikke et krav at du har tidligere erfaring indenfor salg og kommunikation, men vi forventer, at du har 
stort gå-på-mod, kan agere professionelt over for kunder og ikke er bange for at prøve nye ting og 
kommunikere med nye mennesker. Det er også en fordel, hvis du har erfaring med online medier eller 
lignende, og kan tænke kreativt i forhold til kommunikation. 
Du arbejder selvstændigt og har stort overblik, og desuden er det klart en fordel, at du interesserer dig 
for tech og onlinemedier. 
 
Vi tilbyder: 
• Mulighed for at lære en masse inden for salg og kommunikation i et spændende og dynamisk miljø 
•  God mulighed for at præge jobbet  
•  God frokostordning og træningsfaciliteter 
•  Et unikt arbejdsmiljø med ambitiøse kollegaer 
  
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-ID: hv190  
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Branche: Finanssektoren  
Stillingsbetegnelse: Administrativ assistent 
 
Har du interesse for økonomi og motiveres du af at jonglere flere bolde i luften, så er dette er måske 
noget for dig.  Virksomheden er et betalingsinstitut, som sørger for at europæiske virksomheder kan 
modtage kortbetalinger på nettet og håndtere udbetalinger til mere end 34.000 kunder fordelt rundt om 
i hele Europa. Virksomheden ligger selv i Århus N. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Lægge drift betalinger ind i bankerne 
• Assistere med rapportering af ugentlig likviditet til vores moderselskab 
• Håndtere og arkivere post 
• Generel organisering af dokumenter 
• Øvrige forfaldende opgaver i finans- og administrationsafdelingen 
• Diverse ad-hoc opgaver på kontoret 
 
Kompetencer: 
• Din baggrund er ikke vigtig for os, måske har du en bachelor indenfor administration, og det er en 
fordel, hvis du har erfaring indenfor administration, og har en god forretningsforståelse  
• Desuden er det vigtigt, at du besidder basale IT-kompetencer og er tryg ved at arbejde i Google Drive 
og særligt Google Sheets 
• Du skal være nysgerrig, have mod på at lære nyt, sætte dig ind i nye systemet, og give en hjælpende 
hånd, og være fleksibel 
Udgangspunktet er som start en virksomhedspraktik, efterfulgt at en tidsbegrænset ansættelse på 5 
måneder. Så i alt 6 måneder.  
 
Kontaktperson: Mette Espersen 
Praktik-ID: Mege21 
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Branche: Mediebureau 
Stillingsbetegnelse: Kommunikation/digital markedsføring med HR vinkel 
 
Virksomheden arbejder med medierådgivning, strategi, kommunikation, digital markedsføring og 
employer branding. 
 
Arbejdsopgaver: 
 
•Arbejde med employer branding og rekruttere kandidater og gennemføre samtaler med disse 
•Kommunikation 
•Analyse og data - Gallup 
•Digital marketing 
 
Kompetencer: 
•God til Excel og PowerPoint 
 
Der er mulighed for løntilskud efterfølgende 
 
Kontaktperson: Susanne Hjortshøj Jacobsen 
Praktik-ID: SUHJJ77 

 
Branche: Salg og marketing 
Stillingsbetegnelse: Salg- og marketingkonsulent 
 
Hvis du er dimittend og har lyst til at arbejde med salg og markedsføring i en spændende virksomhed 
med en bred vifte af forretninger - så er denne praktikplads noget for dig. Du kommer til at arbejde med: 
 
• Salg af streetwear via webbutik  
• Formidling / udlejning af kontorlokaler til startupvirksomheder 
• Levere indhold til sociale medier 
 
Virksomheden får primært sit indtægtsgrundlag ved at levere en socialpædagogisk indsats for unge i 
udsatte positioner. Virksomheden tilbyder en spændende, utraditionel og uformel arbejdsplads med 
masser af mulighed for at udvikle netværk mv. 
 
Arbejdstid: Fleksibelt - fuld tid. Så hurtigt som muligt. 
 
Kontaktperson: Anders Stig Berthelsen 
Praktik-ID: ASB - 6-2022 
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Branche: Digital markedsføring 
Stillingsbetegnelse: Digital handel 
 
Hvem: Er du vild med Counter Strike og / eller andre onlinespil? Kan du overskue data og se mønstre i 
data? Er du på hjemmebane i et Excel-regneark? Så kig nærmere på denne praktikplads; arbejdspladsen 
har løbende brug for talent til digital handel og markedsføring. 
 
Arbejdsopgaver: Du skal ikke spille Counter Strike - men du har nok fået værdifulde erfaringer fra online 
spil. Det du skal: Du skal fremme kundernes salg via effektiv digital annoncering. SoMe-annoncering og 
Google Ads.  
 
Virksomheden hjælper dig i gang - du skal bare være vild med alt digitalt: onlinespil, Google og SoMe. 
 
Kontaktperson: Anders Stig Berthelsen 
Praktik-ID: ASB - 8-2022. 
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Branche: Detailhandel med dagligvarer via online B2B markedsplads 
Stilling: Salgs- og marketingmedarbejder 
  
Online B2B markedsplads som formidler handler mellem leverandører og butikker. Hjælper leverandører 
med at få afsat deres restpartier (food såvel som non-food), og hjælper butikker med at hente gode 
tilbud hjem til bl.a. ”ja-tak” på Facebook. Kort sagt sørger virksomheden for at begge parter gør en god 
handel og undgår i samme omgang jævnligt madspild. 
  
De søger nu en salgs- og marketingmedarbejder, som kan være med til at få flere leverandører og 
butikker i gang på markedspladsen og dermed øge omsætningen.  
  
Arbejdsopgaver:  
• Udvidelse af kundeporteføljen  
• Vedligehold af relationer til nuværende mærkevareleverandører 
• Udvidelse af produktsortiment på markedspladsen (måske har du selv et stærkt interessefelt?) 
• Ekstern markedsføring, bl.a. ved at skabe større synlighed på sociale medier 
• Opgradering af nyhedsbreve 
• Forbedring af præsentationsmateriale 
 
Du får en stor kontaktflade og kan på den måde udvide dit eget netværk. Har du selv en god idé, er 
virksomheden klar til at lytte og måske hjælpe dig med at forfølge den. Der er rig mulighed for at prøve 
kræfter med mange forskelligartede opgaver og på den måde også få flere forskellige erfaringer på dit 
CV.  
Det er vigtigt, at du har gå-på-mod, er udadvendt og ikke bange for at tage en ny udfordring op. 
Virksomheden hjælper dig selvfølgelig, så du er godt klædt på.  
 
Kontaktperson: Yasemin Qwasmi 
Praktik-ID: YQT71 
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Branche: Skønheds- og hudpleje 
Stillingsbetegnelse: Marketingmedarbejder 
 
Virksomheden er en kosmetisk klinik i der befinder sig i hjertet af Horsens.  
Det er en succesfuld virksomhed hvor du kan få lov til at prøve din ekspertise af, du vil få mulighed for at 
sætte dit præg på virksomhedens Instagram- og Facebookprofil og generelt deres udtryk på de sociale 
medier. Her vil der blive lyttet til dine idéer og du skal arbejde tæt sammen med ejeren. 
 
Arbejdsopgaver: 
• Strategi for Instagram & Facebook profil 
• Evt. konkurrence som kan øge aktiviteten på de nuværende sider 
• Flere følgere – her kan du afprøve dine idéer 
• Plan for fremtidig SoMe 
 
Arbejdspladsen ligger i Horsens med mulighed for hjemmearbejde og du kan søge om 
befordringsgodtgørelse via a-kassen. 
 
Kontaktperson: Yasemin Qwasmi 
Praktik-ID: YQT71 
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Branche: Terapi 
Stillingsbetegnelse: Marketingmedarbejder 
 
Er du en frisk type, så er her en virksomhedspraktik, hvor du får mulighed for at få nye kompetencer og 
værktøjer. 
 
Arbejdsopgaver: 
• E-mail marketing - optimere opsætning af nyhedsbrev i Mailerlite, som minder meget om Mailchimp 
• Lave kampagner og tiltag på eksisterende og nye workflows 
 
Er du en kreativ ildsjæl, kan du her få muligheden for at udfolde dig. 
 
Kort sagt, skal du være frisk på nye udfordringer inden for alt, der kan skabe ekstra trafik til et nyt online 
terapiunivers, som handler om mentalt helbred. 
Du kan både arbejde hjemmefra samt møde op fysisk.  
 
Praktikstedet er et nytænkende firma, der brænder for at hjælpe mennesker til at højne deres mentale 
helbred. Målgruppen er både private og firmaer i hele landet. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-ID: hv179 

 


