KREATIV PRAKTIKANT SØGES
TIL MARKETING - PRIMO 2022
Bliver du inspireret af godt content? Følger du med i de nyeste digitale trends, uanset om det er på TikTok
eller LinkedIn? Har du stiftet bekendtskab med Adobe-pakken el. lignende, og har du mod på at være med
til være en del af en marketingafdeling, hvor du får rig mulighed sætte dit eget præg på dine opgaver og kun
fantasien sætter grænser. Så bliv en del af HLM Group og få mulighed for at udvikle dine kompetencer under
professionelle rammer på et uformelt kontor.
HLM Group søger en praktikant med flair for SoMe,
digital kommunikation, kampagner og grafisk design.
Vil du være med til at gøre landmåling lidt mere sexet, og
har du mod på at være med på en rejse i en spændende
koncern i stor udvikling?
Du bliver en del af en stor organisation på over 100
medarbejdere på tværs af 5 forskellige brands, fordelt
på seks kontorer i Danmark. Til dagligt vil du være en
del af vores afdeling i Hasselager, Aarhus, hvor du vil
være en del af vores lille marketingteam bestående af en
kommunikations- og marketingansvarlig og en grafisk
designer/marketingkonsulent med knap 10 års erfaring.
Du får dermed rig mulighed for at suge praktisk erfaring
og viden til dig, lige som vi er spændte på, hvad du kan
bidrage med i vores team.
Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse inden
for multimediedesign, marketing eller kommunikation og
i begyndelsen af 2022 skal i gang med et praktikforløb,
hvor du kan være hos os på fuldtid i min. 12 uger, men
gerne en længere periode, så du kan få mest muligt
ud af praktikforløbet. Finder vi den helt rette kandidat,
kan der evt. være mulighed for ansættelse som
studiemedhjælper efterfølgende.
Hos os får du fleksibilitet, med mulighed for
hjemmearbejdsdage, og du får naturligvis PC og
relevante programmer stillet til rådighed.

Efter et praktikforløb hos os, kan du skrive
følgende erfaring på CV’et:
Content marketing: Indhold, video og grafik til
sociale medier
Grafiske opgaver til tryk og digitale platforme
Tekstforfatning primært til hjemmesider og SoMe
Planlægning af messer og events
Konsulenterfaring, da du vil arbejde som inhouse
”mediekonsulent” for vores 5 brands
Kan du lide webdesign og har mod på at kaste
dig ud i UI/UX projekter er det et plus, men ikke et
krav.
Vi arbejder i et lille team, hvorfor du vil få meget
indflydelse og mulighed for at præge din stilling
efter dine interesser.
Vil du med i teamet?
Send din ansøgning til job@hlm.as og skriv
”Marketingpraktikant” i emnefeltet.
Du er velkommen til at kontakte Louise Olesen,
Kommunikations- og marketingchef, på
lon@hlm.as ved spørgsmål.

Da al vores eksterne kommunikation foregår på dansk,
foretrækker vi, at du kan skrive flydende på dansk.

HLM Group er en familie af virksomheder, der sælger landinspektørrådgivning, tekniske landmålerkompetencer og
software/hardware til bygge-, anlægs-, arkitekt,- og rådgivningsbranchen. Se mere på:
www.hlm.as | www.defakto.dk | www.smtnordic.dk | www.itl.as | www.maxpartner.dk.

Se mere på hlm.as

