Marketing- og webshoppraktikant søges til foråret 2022
ØnskeBørn A/S søger en praktikant til forårssemestret 2022. Praktikperioden er efter aftale i perioden
januar til juni. Arbejdstiderne er mandag-torsdag 8.00-16.00 og fredag 8.00-15.30. I denne periode tilbydes
der én ugentlig fridag til opgaveskrivning.
Som praktikant på ØnskeBørns kædekontor bliver du en del af et dynamisk team, der sammen skal skabe
succes på kædeplan. Du kommer til at blive en del af både marketing og webshoppens daglige arbejde. Vi
søger derfor en praktikant, som har mod på at løse en lang række opgaver. Du vil få mulighed for at sætte
struktur og skabe en god dialog mellem leverandører og kædekontoret.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
• Indhentning og klargøring af materialer til kampagner
• Opsætning af kampagner på webshoppen
• Korrekturlæsning på kampagnematerialer
• Vareberigelse med tekster og billeder online
• Medansvar for content på diverse medier – SoMe og e-mail
• Diverse ad hoc opgaver
Vi forventer:
• At du har et strukturgen udover det sædvanlige
• At du har flair for retskrivning
• At du er praktisk anlagt, serviceminded og ikke bange for at give den en skalle, når det går stærkt
• At du er indstillet på at lære
Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, humoristisk omgangstone og plads til udfoldelse.
Praktikken er ulønnet.
Ansøgningsfristen er 1. november 2021 eller gerne snarest muligt, da vi tager os retten til at fjerne dette
opslag, såfremt vi har fundet den rette. Send en motiveret ansøgning og CV til ld@onskeborn.dk og noter
”Praktikant forår 2022” i emnefeltet.
Samtalerne vil blive afholdt løbende og finder sted på Uraniavej 15, 8700 Horsens.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marketingansvarlig Line Danielsen på tlf. 69 13 34 48
eller via mail på ld@onskeborn.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

