Praktikant til Forretningsudvikling hos Nordicco®
Hos Nordicco® arbejder vi med grønne ventilationsløsninger til det europæiske marked. Vi designer, producerer og sælger store energivenlige loftventilatorer. Vi tror på, at det er muligt at kombinere komfort og
velvære med energibesparelser og bæredygtighed. Vi er pt i gang med en international ekspansion i vores
geograﬁske nærområder.
Derfor har vi travlt og søger nu igen praktikanter til vinter/forår 2021, til at være med på rejsen og hjælpe
os med store som små udfordringer. Et praktikophold hos os er en oplagt mulighed for at få en ide om,
hvordan en almindelig dag forløber hos en dansk virksomhed samt en mulighed for at samle erfaringer på
arbejdsmarkedet og vise, hvad du kan. Vi leder i høj grad efter én, der passer ind på holdet, som bidrager
til den gode stemning og som ikke er bange for at tage fat på lidt af hvert.
Arbejdsopgaver vil mere speciﬁkt være:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af opslag til vores forskellige SoMe kanaler
Udarbejdelse af tekster f.eks. hjemmeside, pressemeddelelser el.lign.
Redigering af hjemmeside via WordPress (NB: Det er ikke et krav at have kendskab til WordPress)
Diverse online marketing opgaver (SEO eller lignende, som du vil blive introduceret til)
Foto/video-redigering, hvis dette har din interesse
Og en hel masse andet!

Din arbejdstid vil primært foregå på vores kontor, der ligger på Snaremosevej 192A, 7000 Fredericia.
Er det lige dig vi leder efter?
•
•
•
•
•
•
•

Du er studerende på en videregående uddannelse
Du er positiv, omstillingsparat og selvstændig
Du taler ﬂydende dansk og engelsk (men tysk, svensk eller hollandsk vil være et stort plus)
Du er god til at skrive tekster
Du interesserer dig for kommunikation via Sociale Medier
Du er ikke bange for at gribe knoglen og ringe til kunder - hvis der f.eks. skal laves interviews el.lign.
Du er vild med alt, der lugter lidt af online marketing og glæder dig til at arbejde med WordPress, SoMe,
SEO m.m. i praksis (i forbindelse med redigering af hjemmeside, vil det være en fordel, men ikke et
krav, at du har erfaring med brugen af WordPress)

Startdato og Varighed
Opstartsdato og præcis varighed af praktikken kan aftales individuelt. Vi er mest interesseret i at få de rigtige studerende med på holdet og derfor er vi meget ﬂeksible med både arbejdstider og varighed af praktikken. I samarbejde med dig planlægger vi dine arbejdstider og varighed af din praktik, således det passer
ind i dit program. Der vil være mulighed for at arbejde hjemmefra, når det er relevant.
Kontakt
Hvis du er interesseret, så send gerne en ansøgning + CV til mathias@nordicco.eu. Vi holder
løbende samtaler og tager opslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat til denne praktikstilling.
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mathias Thomsen på tlf. 73 70 90 83.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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