Har du en skarp pen? Praktikanter søges!
Er ord dit stærkeste våben – og brænder du for at bruge dem og få god erfaring under huden og på CV’et?
Hos s360 søger vi en praktikant til tekstforfatning. Og hvis det kribler i fingrene for at skrive kommercielt,
taktisk, præcist og kreativt, kan denne praktikplads være det helt rigtige for dig.
Vi er en virksomhed med fuld fart på, og derfor har vi nu brug for ekstra kræfter på vores tekst- og contentteam. Her får du spændende opgaver fra første dag i et bredt udvalg af kategorier – og til en lang række af
spændende kunder. Dine tekster får direkte værdi for kunden, og med teksterne vil du hurtigt få en
kommerciel og strategisk forståelse for kommunikation og tekstarbejde.

Dine opgaver
Du bliver hurtigt en vigtig del af vores kreative content-team, hvor du både skal jonglere hasteopgaver og
større tekstopgaver med en længere deadline. Her skal du være klar til at tage initiativ og overholde
deadlines. Dine opgaver bliver desuden:





Artikler
Kategoritekster
Brandtekster
Tekstredigering og korrekturlæsning

Er du ferm til engelsk, er dette kun et plus.

Du er
Din baggrund er ikke altafgørende. Hvad der er altafgørende er derimod, at du forstår at bruge ord på en
indbydende og præcis måde – uanset hvilken målgruppe, du skriver til.
Vi forestiller os, at du:







Er ved at uddanne dig inden for kommunikation, journalistik, sprog eller markedsføring. Dog er din
baggrund ikke afgørende
Er struktureret og selvstændig – og forstår at overholde deadline og derved strukturere og prioritere
din tid
Brænder for at skrive og formulere dig på en skarp måde
Overholder dansk grammatik og har helt styr på komma
Er kreativ og idérig, når du skriver
Gerne vil have ansvar

Resten skal vi nok lære dig!

Vi er
s360 a/s er et Search Marketing Bureau med fokus på mellemstore og store virksomheder. Vores tilgang er
altid at tage udgangspunkt i den individuelle kunde for at hjælpe dem med at opnå den maksimale synlighed i
søgemaskinerne. Vi måler, dokumenterer, eksekverer og hjælper vores kunder til at forstå deres muligheder
og begrænsninger.
Ved at bruge dine kræfter hos os får du:



Vigtige opgaver fra dag 1
Tekstopgaver i mange forskellige kategorier, så du hele tiden udfordres






Vigtig erfaring til CV’et
Gode kolleger, der altid står klar til at hjælpe
Arbejdstid efter aftale
En god frokostordning og fri adgang til frugt, te og kaffe

Praktikperioden er ulønnet og omfanget af praktikken vil typisk være 4-5 måneder.
Søg nu!
Er du interesseret? Så send straks en motiveret ansøgning og CV til louise@s360.dk. Vi ser løbende
ansøgningerne igennem og kalder til samtale.
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vores Content Marketing Specialist,
Katarina Odsbjerg, på telefon: 24 81 41 93.

