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Kreativ kommunikation / Grafisk design
praktikant til bureau efterlyses!
Skal du i praktik? Har du lyst til at være en aktiv del af et kreativt bureau
specialiseret i hospitality? Vil du lave visuel kommunikation på baggrund af
kreative koncepter, du ofte selv er med til at udvikle? Så er du måske vores næste
praktikant!
Din Profil
Du er i gang med en uddannelse inden for design, brænder for dit fag og
arbejder ansvarsfuldt og engageret med de opgaver, du får stillet. Vi forventer, at
du kan tænke kreativt og har talent for at kommunikere ideér og koncepter. Du
er udadvendt og samarbejder godt med andre. Og så er du god til at sætte dig
ind i forskellige situationer og behov hos virksomheder og brands.
Dine arbejdsopgaver
Glæd dig til at arbejde med forskellige opgaver inden for visuel kommunikation,
grafisk design og konceptudvikling, hvor den stærkeste idé altid vinder (også når
det er praktikanten, der får den). Du får hurtigt medansvar for r igtige opgaver for
rigtige kunder hos Gottlieb & co. Vi ønsker en person, som har en generel
interesse og viden inden for markedsføring. Det vil det være positivt, hvis du oven
i købet har en interesse indenfor vores kernekompetence omkring
hospitality-sektoren og oplevelsesøkonomien.
Som praktikant vil du være med på forskellige projekter og hjælpe den
pågældende konsulent eller projektleder med diverse opgaver, som bl.a. vil bestå
af følgende:
-

Være med-konsulent på kampagnerne
Desk research på relevante projekter
SoMe-arbejde i Gottlieb & Co’s egne kanaler
Hjælpe til med salgspræsentationer m.m.
Løse visuelle opgaver i samarbejde med vores Art director
Viderefør visuelle identiteter på andre medier
Understøtte vores videograf ved shoots
Wordpress (du behøver ikke erfaring, vi lærer dig det)
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Dine Kvalifikationer:
- Adobe-pakken (Illustrator, InDesign, Photoshop)
- Evne til at kommunikere ideér/koncepter og visuelt eksekvere
- Evne til at tænke kreativt og innovativt
- God teknisk og digital forståelse
Praktikforløbet vil blive tilpasset dine kompetencer og interesser. Du vil under dit
praktikophold få mulighed for at blive en del af et ambitiøst team, hvor du, med
sparring fra dygtige kollegaer, vil udtænke og udfolde kampagner for nye og
eksisterende kunder.
Kort om Gottlieb & Co.
Gottlieb & Co. er et uafhængigt, kreativt bureau med base i København. Vi er
specialister i marketing og kreative kampagner til brands inden for
hospitality-sektoren og oplevelsesøkonomien. Vi kombinerer indsigt i branchen,
strategisk kreativitet og digital know-how i de løsninger, vi leverer. Løsninger med
styrke til at tiltrække og forvandle uimodståelige invitationer, som får gæster til at
blive længere og til at komme tilbage igen. Vi samarbejder med hoteller,
restauranter, konferencecentre, kursus- og eventsteder, destinationer,
turistattraktioner – og alt derimellem.
Praktikforløb hos Gottlieb & Co.
Som vores nye praktikant bliver du en vigtig del af teamet og du vil få øget
kompetencer inden for marketing og en bred forståelse for, hvordan man
arbejder i et reklamebureau. Du kan glæde dig til at få et spændende,
udfordrende og lærerigt praktikophold, hvor du får erfaring i både
kommunikations-, marketing og projektopgaver. Vi har en god erfaring med at
have praktikanter og studentermedhjælpere. Praktikforløbet er ulønnet.
Det tilbyder vi under forløbet:
-

Fast kontaktperson / mentor under praktikforløbet
Arbejdsstation samt computer
Hjælpsomme kollegaer
Gratis frokostordning
Fredagsbar i ny og næ

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt og vil afholde samtaler
løbende. Såfremt du skulle have spørgsmål, bedes du rette henvendelse til COO,
Anja Hartung Sfyrla, på mobil 25643132. Ansøgningen bedes fremsendt til
ahs@gottlieb-co.dk med emnet ”praktikant” anført.
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