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Flytteguiden leder efter en
Det her er Kim Blom. Han
er din kommende leder. Det
er også ham, du skal kontakte, hvis du gerne vil have
praktikpladsen.

data- og hjemmesideansvarlig praktikant til efteråret 2019
Hos mediebureauet nord advertising leder vi efter en praktikant, som kan
være data- og hjemmesideansvarlig på vores projekt Flytteguiden.
Flytteguiden. Det er den velkomstbrochure, som formentlig lander i din postkasse, når du flytter til en ny kommune eller flytter internt i den kommune,
du allerede er bosat i. Og ja, du gættede rigtigt: Det er i nord advertisings afdeling, FlytDK, de mange Flytteguides bliver til. Afdelingen består af en gruppe
sjove, seriøse og storsælgende mediekonsulenter, der internt går under navnet
”flyttefolkene” (selvom de nok næppe kommer og hjælper med at bære dine flyttekasser) – og de mangler assistance fra en praktikant.

Det her er fire af dine
kommende kollegaer. De
sidder også i FlytDK, og
de glæder sig allerede til
at møde dig!

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
•D
 ata- og Google Analytics-ansvarlig
• Vedligeholdelse og videreudvikling af www.flytteguiden.dk
• Fokus på vores mange faste og glade annoncører
• Ansvarlig for pro bono-projekt
• Produktion af animationsfilm
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med erfarne sælgere, samtidig med at du
er ansvarlig for dine egne projekter, og du får derfor rig mulighed for at udvikle dine
kompetencer.
Minimum fire måneder
Vi forventer, at du indgår et praktikforløb med start i august og minimum fire måneder
frem, men gerne længere såfremt det er muligt.
Fuld fart frem
Ud over Flytteguiden håndterer nord advertising også mange andre lækre produkter,
der relaterer sig til markedsføring. Det drejer sig blandt andet om trykte brochurer, magasiner på over 100 sider, SEO, film, videobrochurer, hjemmesider og… Vi kunne fortsætte, men så bliver opslaget
nok nærmere en roman. En ting er sikkert: Hvis
det er noget med markedsføring, så er vi
højst sandsynligt allerede i fuld sving.

KONTAKT
Skal du være vores nye praktikant?
Så send din ansøgning og dit CV til
Flytteguidens salgschef, Kim Blom, på
kb@nord-ad.dk.
Ansøgningsfristen er den 12. juli 2019, og
vi behandler ansøgninger løbende.

Forbered dig!
Du kan læse meget mere om
Flytteguiden her:
www.flytteguiden.dk
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