
Revision Limfjord søger nysgerrig og 
alsidig kommunikationspraktikant
Har du lysten og ambitionen om at kommunikere ud til både medarbejdere og 
kunder/ virksomheder via et bredt medieudvalg? Er du en ordkunstner med sans for detaljen, 
god indlevelsesevne og forståelse for mennesker? Har du interesse for crossmedia 
markedsføring?

Så kunne du meget vel være den kommunikationspraktikant, som Revision Limfjord søger til at 
assistere på interne såvel som eksterne kommunikationsopgaver i en virksomhed i udvikling. 
Revision Limfjord har mange projekter og gode tiltag, der skal kommunikeres både internt og 
eksternt. Vi er i fuld gang med implementeringen af et nyt intranet, website, nyt nyhedsbrev, 
faglige gå-hjem-møder, samarbejder med uddannelsesinstitutioner, rekruttering af elever og 
meget mere, så arbejdsopgaverne vil være alsidige. 

Om Revision Limfjord
Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med omkring 120 
medarbejdere fordelt på 7 kontorer i Holstebro, Hurup, Nykøbing M, Nørresundby, Skive, Struer 
og Thisted. Vores revisorer ser det som deres opgave at udvikle kundernes forretning, så det at 
drive virksomhed bliver anstrengelserne værd. Vores kerneydelser er erhvervsservice, regnskab 
og revision, og vores speciale er små og mellemstore virksomheder. 

Praktik
Som praktikant vil du deltage i de daglige arbejdsopgaver i en partnerdrevet virksomhed, hvor 
du sammen med den PR og markedsføringsansvarlige holder trådende sammen i 7 afdelinger. 
Du vil få ”hands on” føling med mangeartede arbejdsopgaver, i et afslappet miljø. Vi har derfor 
brug for en praktikant, som har lyst til at arbejde med både PR, intern og ekstern kommunika-
tion, dvs. arrangementer både internet og eksternt, sociale medier, hjemmeside, nyhedsbreve, 
egne kommunikationsinitiativer samt ad Hoc. Vi vil sætte pris på dine tanker og idéer omkring 
branding, markedsføringsstrategier, alternative kommunikationsveje mv.

Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig og stiller dig kritisk, samtidig med at du ikke er bange 
for at komme med kreative idéer. Du vil blive kommunikationsmedarbejder og assistent til 
vores markedsføringsansvarlige, hvor du vil være med i alle kommunikationsprocesser. Du vil få 
stor indflydelse på dine opgaver, og der er rig mulighed for, at mange af dine idéer vil blive til 
virkelighed. 

Da praktikstillingen kan vinkles på flere forskellige måder, har du sideløbende med den daglige 
drift mulighed for at beskæftige dig med et eller flere projekter, som kan binde praktikforløbet 
sammen med din uddannelse. 



Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af: 
• Projektkoordinering
• Udarbejde opslag til sociale medier 
• Strategi ifht digitale medier
• Arrangere diverse arrangementer internt som eksternt, eks. messer og gå-hjem-møder. 
• Eventuelle analyser på intern kommunikation (såfremt det har interesse)
• Idégenerere på Revision Limfjords markedsføringstiltag
• Være med til at udvikle og understøtte kommunikations- og markedsføringstiltag
• Samarbejde og sparre med PR og markedsføringsansvarlige samt HR
• Løse ad hoc-opgaver

Du skal være klar til at trække i arbejdstøjet fra dag ét. Din tætteste kollega vil være den PR og 
markedsføringsansvarlige samt HR. Vi lægger vægt på åbenhed, venlighed og imødekommen-
hed, og vores ambitioner er høje. Vi forsøger altid at yde vores bedste, mens vi har det sjovt 
indbyrdes. 

Vi forventer, at du: 
• Er i gang med at tage en bachelor- eller kandidatuddannelse inden for enten markedsfø-

ring, kommunikation, journalistik eller lignende
• Har interesse for at arbejde med kommunikation, PR og markedsføring i en partnerdrevet 

virksomhed 
• Er dygtig grammatisk 
• Er struktureret
• Er åben og udadvendt 
• Idérig
• Er hjemmevant med digitale medier
• Anser dig selv som dygtig til at skrive
• Har forstand på markedsføring og branding i det hele taget

Bonus, hvis du:
• Har evner indenfor videoredigering

Praktikperiode
Vi ønsker praktikstillingen besat i efterårssemesteret 2018. Arbejdsstedet er primært i Thisted, 
Bødkervej 12, 7700 Thisted, men du vil komme rundt i alle vores 7 afdelinger sammen med den 
PR og markedsføringsansvarlige. 

Stillingen er et ulønnet praktikforløb. Er du med i projektet fra Bybo til Thybo stilles du en bolig 
til rådighed i Thisted. 
 
Spørgsmål til stillingen rettes til Josephine Sander Kierstein, PR og Markedsføringsansvarlig Tlf. 
9655 4591
 
Ansøgning 
Send din ansøgning, CV og relevante bilag som Word eller PDF til jsk@revisionlimfjord.dk
  
Samtaler holdes løbende. 


