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Er du i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation,
marketing eller lignende, og ivrig efter at få omsat teori til praksis? Det vil vi
gerne give dig muligheden for hos os i Andersen & Heegaard.
Du kan godt glæde dig
Til vores afdeling for Salg & Marketing søger vi lige nu en kommunikationspraktikant,
som har lyst til at supplere og prøve kræfter med sine kreative evner. Vi vil gerne udvide din horisont inden for faget, og har allerede planlagt en masse spændende opgaver
til dig såsom:
• Tekstforfatning til fx hjemmeside og trykt materiale
• Idé, planlægning og produktion til vores sociale kanaler
• Billede- og videoredigering i Adobes programmer
• Research og interview med både medarbejdere og kunder
• Involvering i kundearrangementer, CSR, employer branding og meget andet!
Du er...
Naturligvis studerende inden for kommunikation, marketing eller lignende. Udover din
naturlige interesse for faget og dertilhørende kreativitet, kan du sætte
ved følgende:
• Kan planlægge og producere videoer
• Kan nørde grammatik og trives med bogstaver
• Er frisk på at arbejde med flere afgreninger inden for dit fag
• Kan navigere i Adobe InDesign, Photoshop og Premiere Pro
• Er klar på at være i en virksomhed med en frisk tone,
hvor der er kort fra tanke til handling

☑

Vi tilbyder
Hos os får du mulighed for at udfolde dine faglige ideer og gøre brug af dine kundskaber. Praktikken er en ulønnet fuldtidsstilling på 37 timer, men frokost og dine transportudgifter er på vores regning. Vi forestiller os et forløb på 5-6 måneder med opstart i
august 2022.
Hvem er Andersen & Heegaard?
Vi er over 200 medarbejdere som arbejder med byggeri på hele Sjælland. Vi arbejder
med teknik, men frem for alt arbejder vi sammen og på tværs af fagligheder. Hos A&H er
vi KLAR, hvilket indebærer værdierne Kvalitet, Ligeværdighed, Ansvar og Respekt. De
værdier rammesætter vores hverdag, og dem skal du selvfølgelig kunne se dig selv i.
Interesseret?
Hvis det lyder som noget for dig, skal du sende dit CV og
din ansøgning til Kommunikationskoordinator Nadia Correll
på mail nadia@aogh.net. Hvis du har spørgsmål kan du
fange Nadia på tlf. 23 22 07 08.

Andersen & Heegaard opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder,
køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

