
 

 

Kommunikationspraktikant med interesse for PR og SoMe 

Foråret 2022 

Brænder du for SoMe? Er du vild med PR og tekstforfatning? Og vil du prøve kræfter med dine 

kommunikative evner på et bureau? Så er det måske dig, vi leder efter! 

Wecommunicate søger en skarp kommunikationspraktikant til foråret 2022. Vi er et PR- og 

kommunikationsbureau i Skanderborg med særlig flair for PR, influencer marketing og content creation. 

Du vil fra dag ét være en del af teamet på lige fod med dine kolleger, og du vil få masser af ansvar og 

udbytte af dit praktikophold hos os.  

Som praktikant kommer du i berøring med forskellige kunder, og målgrupperne er ligeledes mange. Vi 

kommunikerer om stort og småt, og derfor er det vigtigt, at du kan finde interesse i alt fra hvalpefoder til 

legetøj og byggebranchen.  

Dine arbejdsopgaver: 

• PR-planer og pressemeddelelser 

• Kontakt og brief til influenter  

• SoMe-strategier og opslag  

• Produktion og opsætning af nyhedsbreve 

• Afrapportering  

• Opdatering af egne kanaler 

• Diverse tekstforfatning 

• Udarbejdelse af præsentationer 

Hvem er vi? 

Vi er et lille, men ambitiøst team med en skare af særligt udvalgte ildsjæle. Vi brænder for 

kommunikation, der gør en forskel. Vi er tæt knyttet til vores samarbejdspartnere, der tæller kendte som 

ukendte brands, bl.a. LEGO Koncernen, Tinderbox, Northside, Sky-Work og VetPlanet. Vores arbejde er 

baseret på samarbejde, drivkraft og tillid, og vi har det altid sjovt undervejs        

Hvem er du? 

Du studerer inden for kommunikation eller marketing, og du er service-minded, nysgerrig og 

handlekraftig. Du tør tage ansvar og har mod på at følge egne projekter til dørs, når vi til tider strammer 

skoene og løber stærkt.       

Det praktiske 

Stillingen er fuldtid med opstart i februar. Vi søger en praktikant, der kan være hos os i 5-6 måneder som 

en del af din uddannelse. Vi holder til i lyse lokaler på Thomas Helstedsvej i Skanderborg med velsmurte 

togforbindelser fra Aarhus, og vi er fleksible i forhold til eventuelt studiejob.    

Send din ansøgning og CV til zenia@wecommunicate.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte kommunikationskonsulent Zenia Degn Pejtersen på +45 27 14 23 86.  

Vi glæder os til at høre fra dig!  
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