Kompas Kommunikation
søger praktikanter
i perioden august - december 2019
Hvem er du?

Hvad skal du lave?

Hvem er vi?

Er du vild med at formidle svære budskaber og trylle
med ord? Er du en digital haj? Eller brænder du for
at skabe kreativt og engagerende indhold? Uanset
hvilke talenter du besidder, er de velkomne hos
Kompas. Vi forestiller os, at du:

Du kommer bl.a. til at skrive pressemeddelelser og
nyhedsbreve, arbejde med sociale medier, influencer
marketing, lave medieovervågning, præsentationer,
research og meget andet. Og du får et solidt indblik
i det daglige arbejde med PR og kommunikation og
udvikling af kommunikationsstrategier.

Vi er 25 dygtige og engagerede medarbejdere med
kontor på Toldbodgade i hjertet af København. Her
hjælper vi danske og internationale virksomheder
med at fortælle deres historier på tværs af
traditionelle og digitale kanaler.

Er bachelor- eller kandidatstuderende inden for
kommunikation, journalistik, medievidenskab,
statskundskab eller dansk – relevant erfaring fra
studiejob eller frivilligt arbejde er et plus, men det
er ikke afgørende.
Har en idé om, hvordan virksomheden kan bruge
sociale medier i deres kommunikation.
Er selvstændig, ambitiøs og fuld af gode ideer,
som du gerne deler.

Du kommer til at arbejde i et fleksibelt, uformelt
og udviklingsorienteret miljø, hvor kreativitet,
selvstændighed, godt håndværk og faglig
nytænkning er i højsædet.
Skriv gerne i din ansøgning, hvis du har erfaring med
databearbejdning eller analyse og/eller erfaring med
Facebook Business Manager.

Er klar til at blive udfordret.

Praktikperiode og økonomi
Start august 2019 – slut december 2019 (evt. midt
januar 2020) 37 timer pr. uge ekskl. frokost.

Er flydende i dansk på skrift og i tale.

Praktikken er honoreret med en løn svarende til SU.

Elsker en god fredagsbar.

Som praktikant bliver du en del af det daglige
arbejde for vores kunder inden for bl.a. IT og tech,
turisme, livsstil og healthcare.

Hos Kompas er du en del af holdet fra start, og
din indsats og dit arbejde er lige så vigtigt som
alle andres. Du kommer til at prøve kræfter med
en masse forskellige og spændende kunder og
opgaver – og du får alt det ansvar,
du kan bære.
Du bliver udfordret, taget med
bag kulissen og får chance for
virkelig at udvikle dig.
/ Citat af Helena Krogh,
nuværende praktikant

K o m p a s K o m m u n i k a t i o n | To l d b o d g a d e 5 5 | 1 2 5 3 K ø b e n h a v n K

v
i
r
k

S

s
o
l
ti

Hvis et praktikforløb hos Kompas lyder
interessant for dig, så send CV og ansøgning
senest den 25. marts 2019.

Ansøgning og CV

skal sendes til

praktik@kompas.dk
Eventuelle spørgsmål kan rettes til
praktikansvarlig, Sebastian Wulf, på tlf. 51 32 95 03
eller mail sebastian@kompas.dk

