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Praktik- og 
løntilskudsportal 
for højtuddannede 
 
Din genvej til job 

Matcher du de relevante arbejdsopgaver i en konkret virksomhedspraktik eller et løntilskud, 
så send en e-mail til vtv@aarhus.dk. I mailens emnefelt skriver du opslagets 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 åbning, vil virksomhedskonsulenten kontakte dig. 
 
Forløbets 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 og løntilskud 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. 
 
Læs her om kriterierne for løntilskud og virksomhedspraktik. 
 
Oversigt pr. 20. marts 2023 

mailto:vtv@aarhus.dk
https://www.aarhus.dk/borger/job-og-ledighed/loentilskud-og-praktik/
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Branche Industriel design og produktdesign 

Stillingsbetegnelse Salgskonsulent 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Virksomheden er en lille, erfaren designvirksomhed i Aarhus, som hjælper små og 
mellemstore virksomheder med at udvikle forretningen: 
Med strategisk indsigt, digital power og kreativ kant bringer vi kunderne tættere 
på deres drømme og mål. Vi tilbyder bl.a. design og udvikling af brugervenlige 
digitale produkter, services og løsninger, som gør hverdagen nemmere og 
smartere. Vi arbejder med branding og design dna, som skiller virksomhederne ud 
fra konkurrenterne. Vi skaber merværdi, synlighed og konkurrencekraft, der 
bidrager til vækst. 
 
Opgaven: 
Vi leder lige nu efter en person, som kan hjælpe os med salgsprocessen og salg af 
vores ydelser: Opgaverne spænder fra opsøgning af potentielle kunder til første 
kontakt, booking af møder, tilbud og lukning af salg. Hos os har du mulighed for at 
præge hverdagen, og gøre en stor forskel. 
 
Erfaren salgsprofil:  
Trives du i en eksekverende rolle i et lille team, og har du erfaring fra den kreative 
branche? Kan du se dig selv som del af et kreativt miljø, hvor både dine faglige og 
menneskelige evner kommer i spil? Har du en struktureret tilgang til dine opgaver 
samt et analytisk overblik? 
Der er flere indgange til stillingen. Måske er du handelsuddannet, men det er ikke 
et krav. Vi forestiller os, at du har salgserfaring fra en lignende rolle, og helst salg 
af digitale ydelser (B2B).  
 
Vi søger en medarbejder som er selvkørende, resultatorienteret og 
imødekommende - som har mod på B2B salg – og som elsker dialogen med 
mennesker i forskellige brancher og ikke mindst med gode kollegaer. 
 
Kan du kende dig selv i ovenstående, så måske er det dig vi leder efter. Der er job 
efterfølgende til den rette person.  
 
Kontaktperson: Kirsten Simonsen 
Praktik-ID: ksi200 
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Branche Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 

Stillingsbetegnelse Journalist 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Er du frisk på at fortælle lokale historier med foto og ord, så har du chancen nu. Du 
bliver aktiv på både hjemmeside og på sociale medier, og vi dækker både store og 
små begivenheder i det kommunale landskab - bare historien er god. Måske er du 
indstillet på både at fotografere og skrive. Og måske er du god til begge dele. Vi 
regner også med, at du har masser af ideer, som du gerne vil prøve af. Vi forestiller 
os, at du er uddannet journalist / fotojournalist eller har tilsvarende 
kvalifikationer. Hjemmearbejde kan eventuelt være en mulighed.  
 
Kontaktperson: Lina Bannerholt  
Praktik-ID:LB10 
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Branche Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 

Stillingsbetegnelse SoMe medarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Vil du være med til at profilere en dynamisk virksomhed, som bidrager til at fagfolk 
i 41 lande er mere effektive og mindre nedslidte?   
Virksomheden udvikler intelligent og ergonomisk værktøj til professionelle 
håndværkere og forhandler high-end brands indenfor personlige værnemidler og 
arbejdsradioer i hele Skandinavien.  
De søger en praktikant, der kan hjælpe med at profilere virksomheden på sociale 
medier.  
 
Virksomheden distribuerer deres produkter gennem et omfattende forhandlernet, 
men du skal lave indhold til slutbrugerne, herunder håndværkere.   
 
Virksomheden har 24 ansatte og er beliggende i Odder. 
 
Arbejdsopgaver:  
- Lave short- og longform videoer med præsentation af produkter, instruktion i 
brug og brugerinterviews 
- Skabe engagerende indhold til TikTok, Instagram og Facebook 
 
Kompetencer:  
- Har erfaring med at producere videoer 
- Kan producere indhold til sociale medier 
- Kendskab til skrivning af tekster og SEO-optimering er et plus 
- Flydende dansk og gode engelsk kompetencer 
 
For den rette kandidat er der god mulighed for løntilskudsjob eller ordinær 
ansættelse efterfølgende. 
 
Kontaktperson: Trine Vestergaard 
Praktik-ID: TRSV04 
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Branche Restauranter 

Stillingsbetegnelse Projektmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Her er en praktikstilling for dig, der er brænder for kommunikation og 
virksomhedsudvikling indenfor et krydsfelt af sanselige, kreative og bæredygtige 
mad- og musikoplevelser. 
 
Som praktikant vil du komme til at arbejde med bl.a.: tekstforfatning, sociale  
medier, mediestrategi og planlægning af events, fondsøgning og partnerskaber. 
 
Praktikvirksomheden tilbyder byens mange civile foreninger lokaler til 
undervisning, kreative værksteder, gymnastiksal og yogalokaler forvaltet  
under Sport og Fritid. Praktikstedet har snitflade med husets aktiviteter, og 
samarbejder med en lang række civile foreninger og tilbyder et offentligt og 
samtidigt nærværende leverum med egen kulturscene. 
 
Indsatser i 2023-2025:  
- Øge samarbejdet med talentspirer (musik, tværæstetisk performance, kunst & 
installation, 
innovation) 
- Åben scene for byens teatergrupper  
- Facilitere stævnemøder/netværksaktiviteter, der kobler byens ildsjæle og 
initiativer på nye  
vanebrydende måder 
- Opbygge og udvide et frivilligt korps omkring stedets aktiviteter 
 
Vi søger hjælp til at formidle stedets indsatser og særlige sjæl til byens nuværende 
og nye brugere.  
Under praktikken vil vores samarbejde have form af et partnerskab, hvor du bl.a. 
kommer til at arbejde med content til sociale medier og web i samarbejde med 
ledelsen og webdesigner. Du kan have forskellige uddannelsesbaggrund og 
interesser - fra oplevelsesøkonomi, antropologi, sociologi, kaospilot, branding, 
marketing, reklame, salg og kommunikation, medie, eventkoordinator,  
servicebranchen, mm. Vi søger et praktiksamarbejde båret af åbenhed, kreativitet, 
modenhed, arbejdsomhed og eget drive, hvor du tager ejerskab for dit 
praktikforløb, er med til at definere mål, operationalisere og udføre opgaverne, 
som vi sammen kortlægger.  
Praktikstart hurtigst muligt.  
 
Kontaktperson: Kirsten Simonsen 
Praktik-ID: ksi199 
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Branche Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 

Stillingsbetegnelse Forretningsudvikler 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Få praktisk erfaring med markedsanalyse, forretningsudvikling og salg i en 
virksomhedspraktik i et spændende kontorfællesskab. 
 
Opgaver: 
- Være med til at udvikle rådgivningsydelser indenfor IoT (Internt of Things), 
digitale ydelser og facilitering 
- Være med i salgsprocessen  
- Udvikle kundeindsigter inden for forretningsudvikling og strategi 
- SOME – opslag, artikler på Facebook og LinkedIn 
- Ad-hoc opgaver på udvalgte opgaver – præsentationer, analyser og workshop 
forberedelse  
 
Du skal: 
- Være smilende i telefonen – lyst til være opsøgende 
- Have gode dansk og engelsk færdigheder 
- Have lyst til at arbejde med indsamle og bearbejde kundedata f.eks. via survey og 
personlige interviews 
- Have indsigt i anvendelse af sociale medier f.eks. Facebook og LinkedIn. 
 
Det praktiske: 
- Mulighed for at arbejde på egen bærbar computer og have egen telefon.  
- 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 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 
 
Arbejdstid: 4-5 dage pr. uge – fordelt ligeligt mellem hjemme (online) såvel som 
fysisk fremmøde i Silkeborg 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-id: hv229 
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Branche Engroshandel med beklædning 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Content Creator/Marketingmedarbejder til e-Commerce med fokus på Amazon’s 
markedspladser   
 
Du kommer til at stå i spidsen for at opdatere virksomhedens visuelle eksistens på 
Amazon. Det er en stor fordel hvis du har kendskab til Amazon’s platform – dog 
ikke et krav da du vil få en grundig gennemgang. 
 
I praktikperioden vil fokus primært være content dog vil der også være plads til at 
udfolde din tekniske knowhow i form af SEO og markedsføring.  
 
Om dig: 
- Du har en positiv indstilling og trives godt i et iværksættermiljø 
- Du kan både arbejde selvstændigt og i teams 
- Du formår at holde dig indenfor deadlines 
 
Du kan: 
- Arbejde i Photoshop og/eller Illustrator 
- Formidle budskaber gennem content (billeder, videoer mm.)  
- Tænke ud af boksen og forstå kundens behov 
- Sparring mht. udarbejdelse af strategi 
 
Vi tilbyder: 
- Muligheden for at eksekvere på dine idéer og tiltag 
- Tæt samarbejde og sparring på tværs af hele organisationen 
- De nødvendige redskaber du har behov for 
 
Vi er en ung og dynamisk iværksættervirksomhed som sætter stor pris på et 
positivt arbejdsmiljø 
 
Kontaktperson: Lisbeth Kaae Holm 
Praktik-ID: lkh56 
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Branche Industriel design og produktdesign 

Stillingsbetegnelse Projektkoordinator 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Spændende designvirksomhed i Aarhus Nord er på udkig efter en ny profil til deres 
team. Er du vild med møbler og design? Kan du have mange bolde i luften og holde 
styr adskillige projekter? Er du struktureret og serviceminded? Så er du måske 
virksomheden kommende praktikant og muligvis kommende kollega. 
 
Dig: 
- Udadvendt, dynamisk og vedholdende 
- Struktureret og positivt mindset 
- Du har som minimum en bacheloruddannelse indenfor design eller business.  
- Gerne 5 års erfaring med projektledelse fra møbel/design/indretningsbranchen 
(evt. reklamebureau).  
- Gerne med en stor interesse for interiør og design. 
 
Opgaven: 
- Opgaven er primært at holde proces i en masse projekter (møbeldesigns) som 
virksomheden har liggende hos kunder. Ringe til dem, tjekke om der er fremdrift. 
Hvis ikke, så spørge ind til hvad vi kan gøre.  
- Koordinere mellem kundens timelines og virksomhedens interne teams. Sørge for 
kunderne oplever at virksomheden er tilgængelig.  
- Sende designoplæg, deltage i designpitch møder, planlæg processen. Samle op 
og hjælpe med at holde styr på detaljerne.  
 
Hvad så bagefter? 
For den rette kandidat er der god mulighed for at ansættelse efterfølgende 
 
Kontaktperson: Jannie Buster Lund 
Praktik-ID: JBL18 
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Branche Teater- og koncertvirksomhed 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Salg og sponsorater i eventbranchen, få finpudset dine kompetencer - 
Har du et ønske om at om at arbejde i oplevelses – og eventbranchen og gerne i 
den kommercielle afdeling, så har du nu en enestående mulighed. 
 
Teater, som er i rivende udvikling, og står bl.a. bag en stor udendørs klima-kunst 
fest i 2023 i Aarhus C med 17 store kunstneriske oplevelser; ét værk for hvert af 
FNs 17 verdensmål. Foruden dette har teatret også en større sponsorportefølje og 
partnerskaber med erhvervslivet, som der løbende skal udvikles på.  
 
Baggrunden for kunstfesten er, at kunst kan bidrage til handling i forhold til at 
skabelse af en mere bæredygtig fremtid. Vi har masser af fakta og ’big data’ om 
klima, økonomi, sociale forhold og klodens udvikling og ved, hvad vi burde gøre. 
Men fakta taler til hovedet og kan let bringe os i afmagt. Derfor er der brug for 
’deep data’, der taler til vores sanser og følelser, for at ændre handling og adfærd. 
Det er netop hvad kunsten gør. 
 
Som vores nye medarbejder vil du, sammen med teatrets kommercielle chef, være 
med til at udvikle teatrets kommercielle platform i forhold til billetsalg og 
sponsorater. Der skal bl.a. sælges og markedsføres walks til virksomheder, 
personaleforeninger og uddannelsesinstitutioner, da det er en oplagt eventpakke 
for denne målgruppe.  
 
Du vil også få indsigt og opgaver i forbindelse med vores erhvervsklub, samt andre 
salgsorienterede opgaver i regi af teatret generelt set.  
 
Omdrejningspunktet for dine opgaver bliver salg. Der skal både laves direct 
marketing med mail-udsendelse af salgsmateriale til relevante kunder og 
telefonisk opfølgning. Desuden vil det være en fordel, hvis du kan arbejde med 
grafiske opsætninger af salgsmateriale mv.  
 
Det leder vi efter: 
Du er som person en positiv, energisk og udadvendt person, der har lyst til at 
prøve kræfter med eventsalg og marketing. Du er ikke bange for at tage telefonen 
og ringe en fremmed op. Du har gerne arbejdet med salg tidligere, det kunne være 
telemarketing, butikssalg, billetsalg mv. Du taler og skriver flydende dansk. Sidst 
men ikke mindst har du gerne en relevant uddannelse, men dette er ikke det 
vigtigste, det vigtigste er at du gerne vil arbejde med salg og har masser af drive. 
 
Du vil naturligvis kunne læne dig op ad den kommercielle chef i forbindelse med 
salgsarbejdet, som også vil være engageret i opgaverne.  
 
Dine arbejdsopgaver: 
- Research på potentielle virksomheder, personaleforeninger og 
uddannelsesinstitutioner mv. og klargøring af databaser 
- Udarbejdelse af salgsmateriale 
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- Mail-udsendelse af salgsmateriale til potentielle kunder og efterfølgende tlf-
opfølgning 
- Diverse planlægningsopgaver i forbindelse med afvikling af walks og events 
- Løbende ad hoc-opgaver 
 
Vi tilbyder: 
Vi tilbyder et hus fuld af liv og en hverdag, hvor vi ofte løber stærkt, men hvor 
humøret er højt. Et teater som altid forsøger at gå nye veje for, hvordan teater skal 
opleves, og som er kendt for sit høje kunstneriske niveau og skarpe blik på 
samtiden. Hos os er teater både udfordrende, underholdende og brølende 
relevant. 
 
Start ultimo april, og med opstart som en praktik i ca. 1 mdr. og efterfølgende 
forlængelse ift. løntilskud i yderligere 4 mdr. Stillingen beregnes til ml. 30-37 timer.  
 
Kontaktperson: Mette Espersen 
Løntilskuds-ID: megeLT01 
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Branche Farve- og tapetforretninger 

Stillingsbetegnelse Content creator 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse En virksomhedspraktik, hvor du skal arbejde med content til hjemmesiden. 
 
Arbejdsopgaver: 
- Skabe og optimere indhold til den danske hjemmeside (og gerne den svenske 
hjemmeside) 
- Kreere blogindlæg 
- Skrive kategoritekster o. lign. ved brug af AI og med fokus på SEO 
 
Hvis det har interesse, kan der også være mulighed for at varetage opgaver i form 
af visuelt annoncemateriale, SoMe videoer og nyhedsbreve. 
  
Som content creator vil du få en alsidig hverdag i en spændende og travl 
virksomhed. Virksomheden har en bred vifte af in-house kompetencer og 
samarbejder med eksterne seniorspecialister, som alle støtter dig i din udvikling. 
Du er selv med til at bestemme, hvilke content kompetencer du ønsker at højne. 
Virksomheden ligger i Silkeborg, og der er mulighed for dage med hjemmearbejde. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-id: hv228 
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Branche Andre personlige serviceydelser i.a.n. 

Stillingsbetegnelse Onlinemarkedsfører 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Vi søger dig, der er skarp til at spotte detaljer, som er overdrevet struktureret, som 
er vandt til at planlægge projekter og arbejdsopgaver for en lille organisation så 
det hele går op i en højere enhed, og ikke mindst dig, der trives med at hjælpe 
andre med at nå deres mål. Dine venner og familie beskriver dig som struktureret, 
punktlig og handle kraftig. 
Vi er en lille, men alligevel stor content marketing virksomhed der beskæftiger sig 
med infertile, gravide og mødre med børn i alderen 0-3 år. 
 
Vi drømmer om at du:  
- Har det godt med stramme-deadlines og holde fingeren på pulsen 
- Er handlekraftig og har et stort drive 
- Har erfaring med projektstyring, og får kalenderkabaler til at gå op 
- Erfaring med dataanalyse og hvordan det kan omsættes til SoMe 
 
Opgaver som du vil blive stillet:  
- Administrere diverse grupper på bl.a. Facebook 
- Planlægge og organisere opslag på diverse medier 
- Analyse på online data  
- Procesoptimering og udarbejdelse af medieplan  
- Opdatere monday.com, så diverse deadlines overholdes 
- Besvare kundehenvendelser 
 
Arbejdspladsen ligger i Hadsten, men med mulighed for hjemmearbejde 2-3 dage i 
ugen. 
For den rette kandidat kan der være mulighed for løntilskud efterfølgende. 
 
Kontaktperson: Marit Lyngshede 
Praktik-ID: ML-16 
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Branche Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende 
formål 

Stillingsbetegnelse Fundraiser  

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Fundraiser søges til mindre virksomhed med store ambitioner 
Din opgaver bliver at arbejde med fondsansøgninger, og målet er at få 1-3 
fondsansøgninger ud over rampen i løbet af praktikperioden. Du kommer til at 
sparre med virksomhedens ildsjæle, men det forventes også, at du kan arbejde 
selvstændigt. Der ligger allerede en liste med steder, hvor der kan søges 
fondsmidler – så vi mangler bare dig.  
  
Virksomheden hjælper sårbare og udsatte mennesker med livsmestring via en 
særlig træningsmetode. I forbindelse med en praktik her, kan du også blive 
certificeret i deres træningsmetode. For rette kandidat og hvis det lykkes at søge 
midler hjem til virksomheden, kan der på sigt være mulighed for en ansættelse. 
Virksomheden ligger i Aarhus. 
  
Det er ikke et krav, at du har erfaring med at udarbejde fondsansøgninger, bare du 
er motiveret for at lære nyt og har en masse gå-på-mod. Og hvis du selv synes at 
træning er sjovt, så har du allerede en hel del tilfælles med denne virksomhed. 
  
Kontaktperson: Kristina Kossmann 
Praktik-ID: KK002 
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Branche Fitnesscentre 

Stillingsbetegnelse Eventmanager 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Vil du være Eventkoordinator for et fitnesscenter der skal holde et brag af en fest 
for sine medlemmer? 
Så har du nu muligheden for at få en vigtig rolle som eventkoordinator. Du skal 
arbejde sammen med et hold af dygtige mennesker som brænder for sit fag. 
 
Arbejdsopgaver:  
- Koordinere eventet med instruktører 
- Kontakte samarbejdspartnere/potentielle leverandører ift. giveaways 
- Via ophæng internt i huse 
- Pynte hus ift. budgetter 
 
 
Arbejdspladsen ligger Ry med mulighed for hjemmearbejde og du kan søge om 
befordringsgodtgørelse via a-kassen. 
 
 
Kontaktperson: Yasemin Qwasmi 
Praktik-ID: YQT02  

Branche Andre sportsaktiviteter 

Stillingsbetegnelse Grafisk designer 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Grafisk designer til praktik 
 
- Layout til magasiner 
- Kunne arbejde i Adobepakken 
- Banner reklamer 
- Kommer til at indgå i et team med tre andre grafikker  
- Virksomheden har lokaler i Aarhus C med 25 medarbejdere  
 
Kontakt Casper Callesen 
Praktik-ID: CC10 
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Branche Webportaler 

Stillingsbetegnelse Softwareudvikler, backend 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse About the job: 
We are at the beginning of developing our first prototype, where you'll have an 
important role in trying out some concepts and have the chance to contribute with 
your own ideas and suggestions. In close collaboration with our UI/UX designer 
and experienced software developer, you will start building our user interface and 
implement some first functionality. 
Depending on your interests, we have a variety of tasks for you. 
We are working together with companies interested in the platform, and you can 
make an impact by developing prototypes for testing and evaluating the concept 
with our potential customers. 
Duration and hours are flexible and can be agreed depending on your situation. 
 
Requirements: 
- Preferably some knowledge of HTML/CSS which build the foundations of a web-
based frontend 
- Experience with software development in at least one programming language 
The following are a plus, but not at all a requirement if you are willing to learn: 
- Experience with Kotlin 
- Experience with React 
- Experience with functional programming 
 
Kontaktperson: Casper Callesen 
Praktik-ID: CC20 
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Branche Anden undervisning i.a.n. 

Stillingsbetegnelse Ordblindelærer 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Virksomheden er en landsdækkende kursusvirksomhed med speciale i 
ordblindhed, ordblindeundervisning, kompetenceudvikling af fagprofessionelle 
samt udvikling af undervisningsmaterialer. 
De afholder kurser i hele landet og er i dag Danmarks største udbyder af 
ordblindeundervisning (ugekurser og opfølgende undervisning for børn og unge 
med ordblindhed) med afdelinger i Esbjerg, Aabenraa, Odense, Svendborg, Aarhus, 
Aalborg og København.  
 
Du kan nu få afprøvet dine kræfter af som ordblindelærer. 
 
Arbejdsopgaver: 
- Undervisning 
- Kommunikation 
- Kurser 
 
Arbejdspladsen ligger i Esbjerg med mulighed for hjemmearbejde og du kan søge 
om befordringsgodtgørelse via a-kassen. (Den afdeling du bliver en del af er i 
Aarhus) 
 
Kontaktperson: Yasemin Qwasmi 
Praktik-ID: YQT03 

Branche Videregående uddannelser på universitetsniveau 

Stillingsbetegnelse Kommunikationsmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Praktik som kommunikationsmedarbejder på karrierecenter på Aarhus 
universitetet, som er oplagt til en relativ nyuddannet med lidt erfaring fra 
studiejob/praktik.  
Arbejdsopgaver inden for i skriftlig kommunikation, webgrafik og SoMe.  
 
Kontaktperson: Sven Andersen 
Praktik-ID: SA01 
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Branche Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 

Stillingsbetegnelse Kundeservicemedarbejder 

Type Ansættelse med løntilskud 

Jobbeskrivelse En løntilskudsansættelse med henblik på job i en online webshop, som sælger 
beklædning og udstyr til friluftsliv, jagt og vandsport.  
Webshoppen er i vækst, og der ligger mange spændende udfordringer foran os — 
samt mange gode kunder, som skal hjælpes ud på nye oplevelser i naturen. 
Bureauet holder til et større fællesskab med 11 bureauer på Frederiksbjerg. 
 
I 2022 hjalp vi mange tusinde danskere med at finde netop dét udstyr, som de 
skulle bruge for at komme på eventyr. I 2023 kommer vi til at hjælpe endnu flere, 
mens vi opretholder vores meget høje serviceniveau med en Trustpilot-score på 
4,8. Vores ambitioner er skyhøje, og derfor søger vi en skarp kollega til 
kundeservice, som vil være med til at udvikle og optimere hele vores 
kundeservicefunktion. 
 
DIN PROFIL 
Som kundeservicemedarbejder deltager du aktivt i vores kundeservice, og du tør  
være proaktiv og idérig for at optimere vores processer og serviceniveau. Vi tror 
på, at den bedste udvikling sker, når man tør tage chancer, løfter i flok og går det 
ekstra skridt for at hjælpe andre. 
Vi ønsker at finde en kollega, der kan levere førsteklasses hands-on-service til 
vores kunder, og som interesserer sig for optimering af arbejdsgange og rutiner 
inden for kundeservice. 
Samtidigt er det vigtigt for os, at du er passioneret omkring friluftsliv og/eller jagt. 
 
Vi forventer, at du: 
- Først og fremmest har stærke kommunikative kompetencer, så du nemt kan 
kommunikere med alle typer kunder. 
- Tidligere har arbejdet med kundeservice i et professionelt set up. 
- Er detaljeorienteret og arbejder struktureret. 
- Behersker både dansk og engelsk på et højt niveau. 
- Interesserer dig for e-commerce generelt og befinder dig godt i et regneark. 
- Har interesser, der omfatter friluftsliv og jagt. 
 
Jobbet og arbejdsopgaverne: 
Dine primære arbejdsopgaver vil være at varetage og udvikle vores 
kundeservicefunktion og oprette nye varer på webshoppen. 
Konkret vil dine arbejdsopgaver omfatte: 
- Kundeservice på e-mail, chat og telefon. 
- Oprettelse af varer – herunder udarbejdelse af varebeskrivelser. 
- Vedligeholdelse af eksisterende sortiment. 
- Dokumentation og optimering af arbejdsgange og processer. 
 
Vi tilbyder; 
- En enestående chance for at være med til at udvikle en kundeservicefunktion i en 
virksomhed i rivende udvikling. 
- Medindflydelse – ikke bare på egne opgaver men på hele teamet. 
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- At blive en del af en jordnær kultur, med godt arbejdsmiljø og passionerede 
kollegaer. 
- Mulighed for at udvide ansvarsområdet på sigt. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Løntilskud-id: hv227 
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Branche Industriel design og produktdesign 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Din rolle vil være at: 
- Opdatere/opbygge vores SoMe platforme og hjemmeside. 
-Skabe spændende og relevant indhold, både via film, foto og tekster. 
-Hjælpe internt salg med kontakt til forhandlere og samarbejdspartnere - 
Forberede og deltage på messer og konferencer.  
 
Det er en fordel, hvis du: 
- Har gode kommunikations- og præsentationsevner på både dansk og engelsk. 
-Er positiv, struktureret, proaktiv og arbejder godt både selvstændigt og som team. 
-Har interesse for bæredygtighed, både i forhold til, hvordan møbler kan medvirke 
til at øge trivslen hos mennesker, og i forhold til upcycling, ressourcer og forbrug. 
-Er bruger af Adobes programmer og hjemmevant i Wordpress. 
Kunne du tænke dig at arbejde med designmøbler der gør en forskel for både 
miljøet og mennesket. I en lille startup virksomhed med stort vækstpotentiale, 
både nationalt og internationalt, er det måske dig vi søger.  
Det er en fordel hvis du er bosat i region Østjylland da vores kontor ligger i 
Skanderborg. 
 
Konsulent Casper Callesen 
Praktik-ID: CC07 

Branche Reklamebureauer 

Stillingsbetegnelse Webudvikler 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Du skal arbejde med WordPress/ WooCommerce i en mindre virksomhed i 
Skanderborg. Du vil for grundig sparring med dine kollegaer, men der forventes at 
man kan arbejde selvstændigt. Der vil være mulighed for enkelte 
hjemmearbejdsdage.  
 
Konsulent Casper Callesen 
Praktik-ID: CC06  
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Branche Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 

Stillingsbetegnelse App udvikler / WordPress 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse En lille virksomhed søger en frisk virksomhedspraktikant, der har lyst til at lave en 
APP færdig.  
En softwareingeniør har gjort appen klar, så den kun mangler det sidste med 
betalingsdelen. Når det er på plads, kan den køre på det danske marked.  
Så har du lyst til at nørde, udvikle og arbejde med App, kodning og WordPress, er 
her chancen for at få prøvet det af. 
Virksomheden er en ren onlineterapiplatform med abonnementsløsninger til 
mental sundhed og trivsel.  
Er pt på det danske marked, men målet er at komme ud i hele verden, og 
materialet til at tage næste skridt er klar.  
Der lægges vægt på et positivt og glad arbejdsmiljø, hvor arbejdsgiver og 
praktikant sammen kan brainstorme og finde nye spændende ideer til udvikling. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-id: hv226 

  
Branche Sportsklubber 

Stillingsbetegnelse Tekstforfatter 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Tekstforfatter i en motionseventorganisation. 
- Nyhedsbrev 
- Tekstforfatning 
- Pressemeddelelser 
- Korrektorlæsning på marketing materiale  
 
Kontaktperson: Casper Callesen 
Praktik-ID: CC03 
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Branche Anden udgivelse af software 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse En virksomhedspraktik med efterfølgende løntilskud i tre måneder i en 
spændende start up, der holder til i kontorfællesskabet Incuba. Der vil også være 
mulighed for at arbejde dage hjemmefra. 
Virksomheden arbejder med en digital fraværsregistrering til skoler. Rollen kan 
både være ren marketing eller en kombi af marketing og salg, alt efter hvad du 
foretrækker. 
Bureauet bruger hjemmeside, LinkedIn og Google til at nå skolerne, som er 
målgruppen. 
Det er en fordel at kende til Google Analytics og Adwords. 
 
Arbejdsopgaver: 
- SEO - find os nemmere 
- WordPress - pimp vores hjemmeside 
- Video - indhold til YouTube kanal 
- Content - nyheder, cases, news jacking og mere 
- Evt. Microsoft - udnytte marketingmuligheder med Microsoft Worldwide 
 
Lidt om dig: 
- Du kan tænke selv og arbejde selvstændigt. Hvis vi kommer med A & E, skal du 
selv kunne tænke dig til B, C og D. Meget gerne praktisk erfaring med marketing 
eller relevant uddannelse. 
- Du taler og skriver flydende dansk og godt engelsk. 
- Humor er et must 
 
Om virksomheden: 
Har et helt unikt produkt til at forhindre fravær og elevfrafald på skoler. Er 
støttet af Microsoft USA og er de eneste, som benytter gamification til at 
motivere studerende til fremmøde.  
Vi er pt. 4 fuldtid. Vores marked er hele verdenen. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-ID: hv225 
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Branche Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Har du erfaring med mødebooking, og kan du skabe gode relationer? Så kunne 
du meget vel være lige den, vi søger til vores virksomhed. 
Vi arbejder indenfor overnatningsbranchen og gæster flere hundrede om året fra 
ind- og udlandet. Udover, overnatning har vi et øget fokus på møde og kursus 
facilitering, og det er netop her du kommer til at spille en vigtig rolle. Vi vil gerne 
være de bedste på markedet når virksomheder ønsker at booke lokation til 
seminarer, møder, kurser, teambuilding mm.  
 
Vi mangler en kandidat som kan være med til at udvide vores kundekartotek, 
med opsøgende B2B arbejde via telefon. Du vil indgå i opgaver som: 
- Markedsføre os via telefon, invitere potentielle kunder til rundvisning på 
hotellet  
- Guide gæsterne og informere om services og muligheder 
- SoMe opgaver, vi er aktive på Facebook og LinkedIn og ønsker mere fokus på 
Instagram 
Din uddannelsesbaggrund er ikke vigtig, men vi forventer at du er selvkørende og 
er vant til at ringe ud. Du er udadvendt med et smil på læben, og forstår at yde 
en god kundeservice når vi modtager gæster. Du er en teamplayer og hjælper til 
når der er brug for det.  
 
 
Kontaktperson: Sonay Y. Sevindik 
Praktik-ID: YSO2 
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Branche Andre organisationer og foreninger i.a.n. 

Stillingsbetegnelse Eventmanager 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Det er tale om et mini graduate-forløb, hvilket vil sige virksomhedspraktik 
efterfulgt af løntilskud og ordinært job. 
 
Som eventkoordinator hos os bliver du en del af vores dagligdag og kommer i tæt 
samarbejde med vores faste eventkoordinator til at være ansvarlig for udvikling, 
planlægning og afvikling af vigtige aktiviteter i forbindelse med vores mange 
events.  
Som eventkoordinator vil du få følgende opgaver: 
- Planlægning, koordinering og håndtering af aktiviteter i forbindelse med vores 
forskellige events  
- Kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere  
- Udvikling af aktiviteter under vores Sailing Aarhus Week  
- Kommunikation og arbejde med frivillige  
- Løbende ad hoc-opgaver mm.  
 
Vi søger en profil som:  
- Er god til at samarbejde, men også kan lide at arbejde selvstændigt 
- Ikke er bange for udfordringer  
- Er proaktiv og ikke bange for at tage ansvar  
- Har erfaring med at rekruttere og arbejde med frivillige  
- Kan lide at have mange bolde i luften og følge dem til dørs  
- Er imødekommende, åben og smilende som person, da jobbet kræver, at 
personen har en stor kontaktflade med mange mennesker  
 
Kontaktperson: Casper Callesen 
Praktik-ID: CC 30 
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Branche Produktion af film og videofilm 

Stillingsbetegnelse Grafisk designer 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Kandidat med flair for grafisk design og branding 
 
Praktikant søges til mindre virksomhed, der gerne vil have hjælp til udarbejdelse 
af deres grafiske materiale. Du skal derfor have sans for design, layout og 
branding. 
 
Opgaver: 
- Designe og udarbejde det grafisk layout af vores undervisningsmateriale og 
merchandise 
- Designe PowerPoint slides  
- Bistå med vejledning og anbefalinger, således alt det grafiske stemmer overens 
med virksomhedens DNA 
 
Vi søger den bedste praktikant, som:  
- Er god til at formidle virksomhedens DNA igennem det grafiske arbejde 
- Gerne må have erfaring med det grafiske arbejde (design og layout) 
- Er kreativ, initiativrig, selvstændig og tør at udfordre os 
 
Kontaktperson: Lisbeth Kaae Holm 
Praktik-ID: lkh54 
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Branche Engroshandel med blomster og planter 

Stillingsbetegnelse Kommunikationsmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Vil du være med til at profilere en nyskabende og bæredygtigt orienteret 
virksomhed indenfor handel med blomster?  Virksomheden producerer levende 
bæredygtige og klimavenlige buketter, som holder i 6 mdr. helt uden vand.  De 
søger en praktikant, der kan skabe positiv kommunikation overfor 
virksomhedens brede kundegruppe.  
Virksomheden har 12 ansatte og adresse 12 km nordvest for Aarhus C.  
 
NB: Praktikken er på 21 timer om ugen. 
 
Arbejdsopgaver:  
- SEO-optimering og linkbuilding 
- Optimere Google Ads 
- Hjælpe med SoMe kampagner 
- Hjælpe med nyhedsbreve 
 
Kompetencer:  
- Erfaring med Google Analytics 
- Erfaring med SEO 
- Dygtig til at skrive tekster 
 
Kontaktperson: Trine Striegler Vestergaard 
Praktik-ID: TRSV03 
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Branche Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 

Stillingsbetegnelse Projektmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Landsdækkende virksomhed, som udgiver lokale julekalendere i 34 byer over 
hele Danmark. Vi lever af at markedsføre lokale butikker og kulturinstitutioner 
samt generere trafik i disse ved hjælp af vores unikke julekalenderkoncept.  
 
Vi er på udkig efter følgende kvalifikationer: 
- Du har mod på at arbejde med salg 
- Du er fleksibel og positiv 
- Du er typen der er god til både at tage og få ansvar 
- Du sætter en ære i at levere de bedste resultater overfor kollegaer og kunder 
- Du er ikke bange for at kontakte virksomheder og kan tænke ud af boksen.  
 
Som person er du velorganiseret, og du trives med at have ansvar. Du sikrer, at 
dine arbejdsopgaver bliver udført korrekt og til tiden. Du trives i en omskiftelig 
hverdag, og er ikke bange for at arbejde selvstændigt. 
 
Som kollega vil du blive en værdifuld og ligeværdig del af vores virksomhed. Du 
får din daglige gang i samarbejde med den ansvarlige for de største byer i 
Danmark. Samt direktøren for hele organisationen. Vi sidder i et 
kontorfællesskab i Aarhus midtby. Du vil blive inddraget i de daglige 
arbejdsopgaver der opstår på tværs af organisationen, og du vil derfor være i 
løbende kontakt med vores kollegaer over hele landet.  
 
Kontaktperson: Lina Bannerholt 
Praktik-ID: LB03 
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Branche Andre organisationer og foreninger i.a.n. 

Stillingsbetegnelse Projektmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Spændende almennyttig forening, søger projektmedarbejder med fokus på 
forretningsudvikling. 
Foreningen har til formål at skabe fællesskab, livsglæde og samvær på tværs af 
generationer, livsvilkår, baggrunde. De har lige nu to projekter kørende: Leg på 
Plejehjem og Havefamilier, som begge er fondsstøttede, og løbende har de også 
konsulentopgaver. 
 
Foreningen er i gang med at kigge ind i det fremtidige finansieringsgrundlag og 
forretningsmodel, og søger en projektmedarbejder, som kan hjælpe med at 
definere det fremtidige forretningsafsæt. 
 
Arbejdsopgaver: 
- Skitsering af finansieringsgrundlag og forretningsstrategi, herunder at 
udarbejde sponsorstrategi  
- Identificering af puljemidler samt nye kunder ift. konsulentopgaver, som et 
element i finansieringsgrundlaget 
- Udarbejdelse og implementering af forretningsplan, herunder at drive 
processen med at søge sponsorater, og etablering af kontakt til nye kunder 
- Projektmedarbejder opgaver i øvrigt 
 
Kompetencer: 
- Kommerciel baggrund (uddannelsesmæssigt eller erhvervsmæssigt), og erfaring 
med forretningsudvikling, og særligt ift. optimering og udvikling af 
forretningsmodel 
- Erfaring med søgning af sponsorater og med research 
- Kan se dig selv i en lille forening, hvor der ud over ens kerneopgaver også er 
praktiske og koordineringsmæssige opgaver, som skal fordeles og løses 
- Indstillet på at arbejde i et team, men være selvkørende ift. at sætte gang i 
egne arbejdsopgaver og ansvarsområder 
 
For den rette kandidat er der mulighed for løntilskuds- og projektansættelse 
efterfølgende. 
 
Kontaktperson: Mette Espersen 
Praktik-ID: mege39 
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Branche Bogføring og revision; skatterådgivning 

Stillingsbetegnelse Bogholderi- og regnskabsassistent 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Bogholder med digitale kompetencer:  
Er du bogholder og brænder du for digital markedsføring, så er her en 
spændende mulighed for virksomhedspraktik. 
Virksomheden vokser og ønsker både orden i penalhuset samt at få deres 
forretningsbudskab kommunikeret ud. 
  
Opgaver: 
 - Onlinemarkedsføring 
 - SoMe  
 - SEO-optimering  
 - Regnskab og bogføring, E-conomic og Excel 
  
Du skal derfor mestre digitale værktøjer og onlinemarkedsføring samt være 
bogholder. 
  
Kvalifikationer: 
 - LinkedIn, Instagram og Facebook-annoncering  
 - Markedsføring B2B og B2C 
 - Tekstforfatning  (den gode historie skal fortælles) 
  
Arbejdstid: Fuld tid med startdato snarest mulig. 
  
Virksomheden ligger i Aarhus og der vil være mulighed for hjemmearbejde en 
dag/ugen. 
  
For den rette kandidat vil der være mulighed for job efterfølgende. 
  
Kontaktperson: Tin Jørgensen 
Praktik-ID: TJ03 
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Branche Computerprogrammering 

Stillingsbetegnelse Grafisk designer 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Digital virksomhed søger en kandidat, der er uddannet grafiker, til en 4 ugers 
virksomhedspraktik i virksomhedens HR-afdeling. 
  
Virksomheden afholder årligt et stort personale event, og inden eventet skal du 
være med til: 
- Opsætning af simpel hjemmeside 
- Udarbejde grafisk materiale (som skilte, oversigter, planer, kort osv.) 
- Komme med inputs til hvordan det grafiske udtryk kan optimeres 
 
Virksomheden huser mere en 400 medarbejdere fordelt i Danmark og udlandet, 
og hjælper virksomheder til at udnytte deres digitale potentiale til fulde. De 
tilbyder: 
- En uhøjtidelig organisation med store personlige frihedsgrader 
- Et kreativt og inspirerende miljø med mulighed for at præge virksomhedens 
udvikling 
- En stærk social kultur med mange aktiviteter og events 
 
Kontaktperson: Sonay Y. Sevindik 
Praktik-ID: YSO1 

  
Branche Fitnesscentre 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Funktionelt træningscenter beliggende i Aarhus med fokus på bevægelse, 
rehabilitering og performance søger en marketingprofil. Virksomhedens vision er 
at opstille de mest optimale rammer for, at alle kan få en mulighed for at indfri 
deres individuelle træningsmål.  
 
Virksomheden søger en profil der kan hjælpe dem med at lave følgende: 
- Udarbejde en strategisk marketingplan 
- SoMe (Facebook, Instagram, TikTok osv.) 
- Content creation  
- Redigering af nuværende hjemmeside – hjemmesideredigering  
 
Det er en fordel hvis man har interesse for træning og sport, da man skal 
udarbejde SoMe opslag, og lave content omkring træning.  
For den rette kandidat kan der være mulighed for noget deltidsarbejde 
efterfølgende.  
 
Kontaktperson: Lina Bannerholt 
Praktik-ID: LB01 
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Branche Fysio- og ergoterapeuter 

Stillingsbetegnelse Kommunikationsmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse En mindre virksomhed har en virksomhedspraktik, hvor du kan få erfaring med 
forskellige discipliner.  
Virksomheden har fået nye produkter, som skal beskrives på hjemmesiden.  
 
Arbejdsopgaver: 
- Copy-writing og korrektur læsning til brug på hjemmeside 
- Tekster og evt. billeder til SoMe 
- Udarbejde oversigt over søgeord til SEO 
 
Virksomheden har for nylig lanceret en 1-årig sundhedsmentoruddannelse. 
Timetallet for praktikken kan forhandles. 
 
Kontaktperson: Helle Veel Høygaard 
Praktik-id: hv223 

  
Branche Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 

Stillingsbetegnelse Marketingmedarbejder 

Type Virksomhedspraktik 

Jobbeskrivelse Grossistfirma i Aarhus, der arbejder med børneudstyr, ønsker en medarbejder til 
en 4 ugers virksomhedspraktik  
Du vil komme til at arbejde med: 
- Diverse administrative ad hoc-opgaver 
- Vareoprettelse af nye produkter til deres hjemmeside 
- Produktberigtigelse med information 
- SEO, tekstarbejde til deres produkter på deres hjemmeside 
 
Du vil selvfølgelig blive oplært i de it-systemer, som firmaet arbejder i, og have 
kolleger i din arbejdsdag 
 
Kontaktperson: Christel Elgaard 
Praktik-ID: cel2 

 


