Praktikant til bureau efterlyses!
Skal du i praktik til august 2020 (eller før)? Ønsker du at arbejde for de kvikkeste
kunder og med de bedste kollegaer? Så er du måske vores nye praktikant.
Kan du sige ja til følgende:
·
·
·
·

Du er på det sidste år af dit studie og ønsker et praktikforløb fra 10 uger, men gerne
mere.
Du kan tænke kreativt og har talent for at kommunikere ideér og koncepter.
Du er udadvendt og samarbejder godt med andre og har lysten til at følge
processer fra kreativ brainstorm til eksekvering på diverse kanaler.
Du er god til at sætte dig ind i forskellige situationer og behov hos virksomheder og
brands.

Introduktion
Hos Gottlieb & Co. søger vi en praktikant, der har en stærk lyst og motivation til at
arbejde med kreative kampagner og markedsføring. Vi anser det altid som positivt at
få inspiration fra unge mennesker med gåpåmod og som bringer nye teorier og
tilgange med sig. Derfor søger vi dig, som er frisk på at tage opgaven på sig med højt
humør og give den gas fra dag 1. Til gengæld tilbyder vi en fast kontaktperson/mentor
under praktikforløbet, samt arbejdsstation, frokostordning og fredagsbar i ny og næ…
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.
Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
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 medkonsulent på kampagnerne
Desk research på relevante projekter
Tekstforfatning
SoMe-arbejde i Gottlieb & Co’s egne kanaler
Udarbejdelse af cases til vores hjemmeside
Hjælpe til med salgspræsentationer m.m.
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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.
Derudover vil du under praktikopholdet være med til møder og workshops med
kunder og du vil få spændende opgaver fra vores forskellige afdelinger i virksomheden.
Du vil også få mulighed for at arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder.
Ønsker til kandidaten
Vi ønsker en person, som har en generel interesse og viden indenfor markedsføring (og
gerne med digitalt know-how). Det vil det være positivt, hvis du har en generel
interesse indenfor vores kernekompetence omkring hospitality-sektoren og
oplevelsesøkonomien. Derudover vil det være positivt, hvis personen har kompetencer
indenfor følgende:
·
·
·
·
·

Har prøvet at udarbejde præsentationer i Powerpoint
Dygtig til at tekstforfatte og til fx at skrive opslag til SoMe
Generel indsigt i sociale medier som Instagram, Facebook og LinkedIn
Kan arbejde i Adobe programmerne InDesign, XD eller andre layoutværktøjer (dog
ikke et krav)
Har overordnet bureau-interesse og kan se sig selv være på bureau fremadrettet.

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.
Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt og vil afholde samtaler
løbende. Vi forventer at indgå en aftale senest 15. maj, 2020. 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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