K O M M U N I K AT I O N S P R A K T I K A N T
SØGES TIL BUREAU I AARHUS
Frontal Lab søger en praktikant, der brænder for kommunikation, kreativitet og projektledelse.
Du vil endvidere komme til at løse opgaver for Traeger Kommunikation ApS.
Vi er to bureauer, der både arbejder hver for sig og i tæt samarbejde under paraplyen, F28, i kernen af
Aarhus, hvor flere kreative virksomheder sidder under samme tag.
Vi har mulighed for at have en praktikant i foråret 2019, som har lyst til at sætte fod i begge virksomheder og
arbejde på både fælles og separate projekter. Formelt set er Frontal Lab ”praktikvært”.
Som bureauer har vi hvert vores fokus på hhv. marketing, reklame og emballagedesign samt PR/
kommunikation, og du skal have lyst til at blive udfordret på alle områder.
Vi foretrækker at have en praktikant i minimum 12 uger for at sikre, at du kan tage del i reelle opgaveforløb og
få det bedste udbytte af opholdet.
Vi søger en praktikant, som har lyst til at prøve kræfter med en verden styret af kunderne og de konkrete
opgaver. Du kan med sikker hånd styre et projekt, føre pennen og skabe gode relationer til kunder og
samarbejdspartnere. Du har optimalt set både faglig indsigt i kommunikationens verden og forståelse af, at vi
arbejder i en kommerciel verden. I praktikperioden kommer du til at møde opgaver så som:
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Research
Udvikling af strategi og administration af sociale medier
Web-relaterede projekter
Tekstudarbejdelse
Deltagelse i kreative processer og konceptudviklinger
Kundemøder og indledende oplæg
Journalistik og andet mediearbejde

Du bliver en del af et hus med 10-15 medarbejdere, og får hos Frontal Lab og Traeger en mulighed for
personlig udvikling, faglige udfordringer og større forretningsforståelse.
Recepten på den perfekte profil kender vi ikke. Vi har gode erfaringer med praktikanter fra overbygningen på
cand.ling.merc./Virksomhedskommunikation, men også fra andre uddannelser som fx Erhvervsakademiet og
Medievidenskab m.fl. Kontakt gerne Tina Tolstrup på 3070 3062 eller Gert Träger på 4019 8157, hvis du er
nysgerrig efter at høre mere om praktikforløbet.

Venligst send din ansøgning til:

Ansøgningsfrist: Snarest

Frontal Lab
Fredensgade 28B
8000 Aarhus C
Mail: Tina@frontallab.dk

Læs mere om os her:
www.traeger.dk
www.frontallab.dk

