Os
Playground Marketing er et oplevelsesbureau, som producerer interaktive
løsninger. Vores løsninger er altid
skabt med den underholdende og
meningsfulde interaktion i fokus og vores
payoff i baghovedet: Smil der betaler sig.
Vores koncepter tager mange former - se
evt. et udpluk af vores arbejde på:
www.playgroundmarketing.dk

Praktikant søges til

Marketing &
konceptudvikling
Tag del i udviklingen af kreativ,
digital markedsføring.

Dig
Vi leder efter en profil, der vil være med
til at forme fremtidens digitale løsninger.
Det er en fordel hvis du har interesse
eller talent indenfor konceptudvikling,
teknologi, brugeroplevelser, kreativitet,
marketing eller lignende. Praktikforløbet
er specielt for dig, som har en drøm om
at gøre karriere i den kreative branche.
Praktikopholdet tilpasses afhængig af
dine kvalifikationer og interessefelter –
så hvad brænder DU for?

Jobbet
Du vil i tæt samspil med det øvrige
kreative team få muligheden for at
udtænke, eksekvere og føre vores
projekter sikkert i mål. De mulige
arbejdsopgaver tager så vidt muligt afsæt
i dine kompetencer. Vi forestiller os at

opgaverne kan omhandle: udarbejdelse
af kreative oplæg, facilitering af
workshops, konceptudvikling, marketing,
SoMe content og planlægning, desktop
research og meget mere. Du kan forvente
en meget hands-on hverdag med mange
forskelligartede opgaver.

Det med småt
Praktikopholdet varer 5-6 måneder
– dette kan dog tilpasses alt efter
uddannelse. Der vil, afhængig af
travlhed, forventes at være arbejde til 4-5
dage om ugen. Du vil arbejde fra vores
kontor i Aarhus – nærmere bestemt
Åbyhøj. Du vil indgå på lige fod i teamet,
der tæller 10 personer og inviteres også
til sociale arrangementer udenfor office
hours. Praktikken er ulønnet – der er til
gengæld en lækker frokostordning, søde
kolleger og god kaf’.
Send hurtigst muligt en kort motiveret
ansøgning samt et CV (evt. portfolio) til
info@playgroundmarketing.dk - ring
gerne på 71 74 75 29 med eventuelle
spørgsmål. Vi indkalder løbende til
samtaler.

