
Vi søger en multimediepraktikant (grafiker)
Vil du arbejde med kreative koncepter i et ungt og livligt arbejdsmiljø?

Du bliver en del af et ungt team i et fedt miljø, hvor 
ikke to arbejdsdage er ens. Vi er et sjovt, kreativt, 
ambitiøst og socialt kommunikationsbureau, som 
varetager virksomheders branding. 

Som grafisk design-praktikant i et kommunikations- 
bureau, vil du opleve, hvordan dine kompetencer spiller 
sammen med andre faggruppers arbejdsopgaver.  
Vi er et team på tværs af kompetencer med webudvikling, 
grafisk design, strategi og konceptudvikling, søge- 
optimering, sociale medier, tekstforfatning og meget 
andet.  

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, du kan tage med dig videre i branchen. 

Vores kunder er fra forskellige brancher, så du har  
rig mulighed for at nørde med forskellige kreative  
koncepter i InDesign og Photoshop. På vores team  
arbejder grafikerne med alt fra billed- og video- 
redigering til design af logoer og animationer, så du 
kan dykke ned i den kreative gren, som du brænder for. 
I vores kreative miljø er du med til at bestemme fra 
idéudvikling til produktion, og du har frie rammer, når 
brands skal visualiseres, og den røde tråd skal skabes 
mellem forskellige tekstbudskaber og grafik. 

Primære opgaver:
- Visuelt content til diverse SoMe platforme 
- Grafisk udvikling og opsætning af design til 
 digitalt og tryk 
- Konceptudvikling og idégenerering

Vi forventer, at du:
- Er engageret og ansvarsbevidst
- Er idérig og kreativ
- Har erfaring med InDesign/Photoshop

“Fra min første dag hos Thomsen&Co har jeg følt, at jeg 
har en vigtig plads på teamet. Man kommer lynhurtigt 
ind i et socialt fællesskab, hvor man får ansvar og plads 
til at udfolde sin kreativitet, mens man nemt kan spare 
med sine kollegaer i vores åbne kontormiljø. Jeg har fået 
en masse værktøjer, og det fedeste er, at jeg hver dag får 
flere.’’

- Emil Dam Samuelsen, 1. Hovedforløb, Aarhus Tech 

Vi har mange forskellige opgaver – og du får stort ansvar 
for de projekter, du sidder med, selvom vi selvfølgelig 
tager højde for, at du er under uddannelse – vi sørger 
for, at du kommer vidt omkring og får prøvet kræfter med 
det, du brænder for. Vi søger en praktikant, som har mod 
på at tage ansvar og arbejde proaktivt.

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 og vores hyggelige 
fredagsbar. Praktikperioden er foråret 2020 – og gerne 
6 måneder frem. Der er mulighed for studiejob for 
praktikanten med talent, drive og vilje. Praktikken er 
fuldtid og ulønnet. 

Vil du være med?
Kontakt Andreas Schütze på tlf.: 20 72 73 74, eller send din 
ansøgning/CV til andreas@thomsenogco.dk
hurtigst muligt - vi kalder løbende til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig!


