
   

 
 
Kommunikationspraktikant til udvikling af ny kommunikationsstrategi 
 
Kan du udarbejde en skarp og veldrejet kommunikationsstrategi, er du lige netop den praktikant, vi søger til 
efterårssemesteret 2018. 
 
Du vil få opgaven at udarbejde en overordnet kommunikationsstrategi, der blandt andet indeholder en plan 
for, hvornår og hvordan sender vi informationer ud, og hvilke medier benytter vi os af? Du skal også 
komme med forslag til, hvordan vores brug af SoMe bliver skarpere, så vi når ud til vores målgruppe.  
Derforuden får du også ansvaret for at gennemgå vores standardformulerede breve og udarbejde nye af 
disse.  
I dit daglige arbejde vil du i høj grad skulle trække på din faglige viden og dine kreative idéer inden for 
kommunikation.  
 
Du skal være i gang med en kandidatuddannelse inden for kommunikation. Derudover skal du brænde for 
at arbejde med kommunikation og udtænke strategier, så du kan være med til at føre Thisted Boligs 
kommunikation ind i det 21. århundrede.  
 
Som led i din praktik stiller vi en gratis, møbleret bolig til rådighed, og du vil få mulighed for, sammen med 
andre praktikanter i Thy, at deltage i fællesarrangementer samt opleve Thy. 
 
Vi søger dig, som 

- Er i gang med at tage en bachelor- eller kandidatuddannelse inden for enten markedsføring, 
kommunikation, journalistik eller lignende 

- Kan formidle et budskab tydeligt  
- Er velformuleret og struktureret 
- Kan udtænke en klar strategi for kommunikationen og omsætte det til handlingsplaner 
- Er dygtig til at benytte SoMe   
- Er positiv, fleksibel, engageret og har et godt humør 

 
Kort om os 
Vi er en almen boligorganisation med knap 1.500 lejemål. Vi er 6 medarbejdere i administrationen og 10 
ejendomsfunktionærer. 
 
Ansøgning og kontakt 
Hvis et praktikophold hos os har fanget din interesse, vil vi meget gerne høre fra dig hurtigst muligt. Send 
din ansøgning til lcr@thistedbolig.dk  
Har du spørgsmål, er du velkomment til at kontakte Lene Christensen på tlf. 96 18 92 02 eller mail 
lcr@thistedbolig.dk 
 
 


