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

Vi er et kreativt, sjovt, ambitiøst og socialt full-service 
kommunikationsbureau på Aarhus Ø. Til daglig arbejder 
vi med markedsføring, og skaber målbare resultater for 
virksomheder. 

Vi er et team, der arbejder på tværs af webudvikling, 
grafisk design, søgeoptimering, sociale medier og meget 
andet. 
Med andre ord kommer du til at arbejde i et åbent 
kontormiljø med en mangfoldig flok, hvor der altid er 
mulighed for sparring, og hvor to dage ikke er ens. 

Når vi ikke sidder og nørder den røde tråd i 
markedsføringen, nyder vi godt af den gode 
frokostordning hos MIB, udfordrer hinanden i bordtennis 
eller vender ugens strabadser til vores fredagsbar. 

”Som praktikant hos Thomsen&Co bliver man lynhurtigt 
en del af teamet, og arbejder på lige fod med de andre. 
Allerede fra første dag fik jeg ansvar, og det har gjort, at 
jeg har lært utrolig meget og haft plads til at udfolde min 
kreativitet.”

- Julie Mathiassen,
Grafisk design praktikant, 4. semester, EAAA

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

Med et praktikforløb hos Thomsen&Co bliver du en del 
af et ungt team i et fedt miljø, hvor ikke to arbejdsdage 
er ens, og fra første dag bliver du anset som en del af 
teamet på lige fod med resten af medarbejderne.

Som grafisk design-praktikant, et kommunikationsbureau, 
vil du opleve, hvordan dine kompetencer spiller sammen 
med andre faggruppers arbejdsopgaver, og da vores 
kunder er fra forskellige brancher, får du rig mulighed for 
at nørde med forskellige kreative koncepter i InDesign 
og Photoshop. På vores team arbejder grafikerne med 
alt fra billed- og videoredigering til design af logoer og 
animationer, så du kan komme vidt omkring og dykke 
ned i den kreative gren, som du brænder for. Du har frie 
rammer, når brands skal visualiseres, og den røde tråd 
skal skabes mellem forskellige tekstbudskaber og grafik.

Vi har mange forskellige opgaver – og du får et stort 
ansvar for de projekter, du sidder med, selvom vi 
selvfølgelig tager højde for, at du er under uddannelse.

Praktikperioden er efteråret 2020 – og gerne 6 måneder 
frem. Der er mulighed for studiejob til praktikanten med 
talent, drive og vilje. Praktikken er fuldtid og ulønnet, 
men vi tilstræber os at ansætte vores praktikanter i 
en fast stilling eller som studiemedhjælper efter endt 
praktikforløb.

Vil du være med?

Kontakt Mille Malund på tlf.: 61 71 79 12, eller
send din ansøgning/CV til mille@thomsenogco.dk
hurtigst muligt - vi kalder løbende til samtale.

Vi glæder os til at høre fra dig!


