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VI TILBYDER DIG
At blive en del af et ungt team i et fedt miljø, hvor ikke 
to arbejdsdage er ens. Vi er et sjovt, kreativt, ambitiøst 
og socialt bureau, som er meget glade for vores lækre 
frokostordning og fredagsbar.

Fra første dag bliver du anset som en del af teamet  
på lige fod med resten af medarbejderne.
Du bliver introduceret til en række værktøjer og får 
kompetencer, som du kan tage med dig videre i  
kommunikationsbranchen. 

Vi har mange forskellige typer opgaver – og du får  
lov til at påvirke de projekter, som du sidder med.  
Vi sørger for, at du kommer vidt omkring og får prøvet 
kræfter med alt fra strategi, sociale medier,  
konceptudvikling til content-produktion, design  
og new-bizz.

PRIMÆRE OPGAVER
- Håndtering af SoMe og annoncering
- Research og analyser
- Projektledelse og koordinering
- Udvikling af content i form af tekst, 
 billeder og video til SoMe, hjemmesider,  
 annoncer, nyhedsmails, blogs osv.
- Konceptudvikling og vedligeholdelse 
 af eksisterende opgaver

VI FORVENTER, AT
- Du er engageret og ansvarsbevidst
- Du er idérig og kreativ
- Du er positiv og udadvendt
- Du er en god formidler, har styr på 
 din grammatik og kommanørd
- Du brænder for ekstern kommunikation

VI ER
Et mindre kommunikationsbureau, som varetager  
virksomheders branding. Vores primære kompetencer 
er strategi og rådgivning, online markedsføring 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.

PRAKTISK
Du kommer til at arbejde på vores nye fede kontor på 
Aarhus Ø.  Praktikperioden er efteråret 2019 – og gerne 
6 måneder frem. Der er mulighed for studiejob til  
praktikanten med talent, drive og vilje. Praktikken er 
fuldtid og ulønnet. 
 
Spørgsmål samt ansøgning/CV sendes til  
Klaus Thomsen på 40 59 17 89  
eller klaus@thomsenogco.dk hurtigst muligt 
- vi kalder løbende til samtale.

“Hos Thomsen&Co var jeg kun praktikant én dag – den 
første. Derefter følte jeg mig som en fast medarbejder 
på lige fod med resten af teamet. Hos Thomsen&Co 
får du tillagt alt det ansvar, du selv er villig til at påtage 
dig. Opgaverne spænder bredt, og du kan selv være 
med til at forme din arbejdsdag. Derudover er det jo 
fedt at vide, at der er mulighed for et studiejob efter 
praktikforløbet, og jeg er glad for at have fået et godt 
og studierelevant arbejde.”

- Christoffer K. Engholm
Kommunikationsstuderende, 3. semester DMJX
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VIL DU INDGÅ I ET FEDT UNGT  
ARBEJDSMILJØ, UDFORDRES OG FÅ 
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