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Playground Marketing er et oplevelses-
bureau, 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
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og har mod på at være med til at udvikle digitale 
løsninger. Din uddannelsesbaggrund kan 
være mange, f.eks. inden for Digital Design, 
Ingeniør, Informationsvidenskab, Datalogi 
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til at blive klogere indenfor kodning. Hvis du 
i forvejen kender til programmeringssprog 
som C#, Java, PHP eller JavaScript er dette 
et plus. Praktikforløbet er for dig, som 
har lyst til at udfordre dig selv, da vi ofte 
sidder med forskelligartede projekter, hvor 
du kan bidrage med alternative løsninger, 
der får hele “maskineriet” til at køre. Det 
er således ikke nødvendigvis kun dine 
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men også hvordan du kan bidrage med 
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socialt team.

Jobbet
Du vil arbejde tæt sammen med vores 
udviklingsteam, hvor du vil spille en aktiv og 
producerende rolle i vores konkrete arbejde, 
og du vil derfor i høj grad også få ansvar for 
egne projekter. Mulige arbejdsopgaver kunne 
være: UX og interaktionsdesign, frontend- 
og app-udvikling (f.eks. i C# eller HTML/
JavaScript), backend-udvikling (f.eks. i PHP), 
udvikling af embedded systemer (f.eks. i 
C#, Python eller Arduino) samt den fysiske 
formgivning af installationer. Vigtigst af alt 
er, at du brænder for udvikling af digitale 
koncepter, og har viljen til at gå langt for at 
udarbejde den bedste løsning.

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 
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til gengæld en lækker frokostordning, søde 
kolleger og god kaf’.

Send hurtigst muligt en kort, motiveret 
ansøgning samt et CV (evt. portfolio) til 
HMXXIĽTPE]KVSYRHQEVOIXMRK�HO - ring 
gerne på 60 14 59 90 med eventuelle 
spørgsmål. Vi indkalder løbende til samtaler.

Praktikant søges

Kreativ 
udvikler
Tag del i udviklingen af
digitale prototyper.


