
Kompas Kommunikation søger 
praktikanter til foråret 2021

Hvem er du?
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 os, men vi forestiller os, at du...

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 virksomheder kan bruge sociale 
og digitale medier i deres kommunikation.

Er selvstændig,  ambitiøs og fuld af gode idéer, som du 
gerne deler.

Er klar  til at blive udfordret og taget med bag kulissen.

Er flydende  i dansk på skrift og i tale.

Elsker  en god fredagsbar.

Hvad skal du lave?
Vi kommer til  at fylde din rygsæk 
med alsidige erfaringer og ikke 
mindst masser af faglige og sociale 
oplevelser. Du kommer bl.a. til at prøve 
kræfter med influencer marketing, 
vinkling, pitches og indsalg af historier til 
medier, videoproduktion, 
medieovervågning, medieindkøb, 
research samt sociale og digitale medier.

Du kommer til  at arbejde i et 
fleksibelt, uformelt og 
udviklingsorienteret miljø, hvor 
kreativitet, selvstændighed, godt 
håndværk og faglig nytænkning er i 
højsædet.

Vi tilbyder
Din arbejdsplads bliver 
på Toldbodgade 55 med 
25 dygtige kolleger i et 
afslappet og inspirerende 
miljø, hvor der altid er 
plads til et smil på tværs af 
bordene, selv når deadlines 
er stramme. Vi går op i 
mennesker og ser gerne, 
du bidrager til den gode 
stemning og udvikler dig 
socialt såvel som fagligt. 

Praktikperiode og økonomi 
Januar 2021 – juni 2021
37 timer pr. uge
ekskl. frokost.

Praktikken er honoreret 
med en løn svarende til SU. 
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Skr
Hvis et praktikforløb hos Kompas 
Kommunikation lyder interessant for dig, så 
send CV og ansøgning senest søndag d. 18. 
oktober 2020. Vi kalder løbende til samtaler, 
som pga. coronasituationen foregår online.

Ansøgning og CV
skal sendes til
praktik@kompas.dk
Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til praktikansvarlig, 
Helene Larsen, på tlf. 51 88 69 27 eller mail 
helene@kompas.dk




