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Vi er et kommunikationsbureau, hvor vores primære kompetencer er strategi og rådgivning, online og trykning. 
Det indebærer udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider, udarbejdelse af layout og rentegning, produktion af 
tryksager, styring af sociale medier, tekstforfatning, nyhedsbreve, annoncering, strategi og meget andet. 

Som praktikant hos os vil der være mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige opgaver. Vi har fuld 
forståelse for, at du er under uddannelse og i et læringsforløb, så vi står til rådighed med faglig sparring, men du 
kommer også til at blive tildelt stort ansvar. Hos os er du kun praktikant én dag – den første. Fordi derefter bliver 
du set som en del af teamet – på lige fod med os andre. 

Du kommer til at indgå i et fedt, ungt arbejdsmiljø i vores fede lokaler på Aarhus Ø, hvor vi blandt andet nyder godt 
af en lækker frokostordning fra MIB.
Er du i gang med at uddanne dig som multimediedesigner, og har du lyst til at prøve kræfter med kreative opgaver 
til både online og offline?

Foråret 2019  |  Vil du indgå i et fedt arbejdsmiljø, udfordres og få brugbar erhvervserfaring?

Vi ser gerne, at du har interesse for grafisk design eller udvikling af hjemmesider, og at du kan arbejde 
med enten Photoshop, InDesign eller WordPress. 

Praktikken er som udgangspunkt mindst 2,5 måned, men der er mulighed for at forlænge, hvis du vil 
skrive hovedopgave sideløbende med din praktik.

- Grafisk materiale, billeder og 
 videoer til SoMe og web
- Udvikling og vedligeholdelse af 
 kunders kommunikationstiltag
- Opsætning og udvikling af design 
 til tryksager
- Hjemmesideudvikling og redigering

Primære opgaver Vi forventer, at du:

- Engageret og ansvarsbevidst
- Kreativ og idérig
- Erfaring med InDesign
 og Photoshop

Vil du være med?
Så kontakt Klaus Thomsen på tlf.: 40 59 17 89,

eller send din ansøgning til klaus@thomsenogco.dk hurtigst muligt
- vi kalder løbende til samtale.
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