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Praktikant til udvikling og opbygning af nyt Cloud baseret 
projekt- og CRM arkiv. 
 
 
Vil du bruge din studiepraktik på at opnå yderst relevante og brugbare 
erfaringer indenfor opsamling af data til brug for vidensdeling, optimering og 
analyser? 
  
I din praktikperiode hos os, skal du analysere vores nuværende metode omkring 
håndtering af opsamling og arkivering af data/erfaringer. I forlængelse af dette, 
skal du udarbejde en løsning, der højner effektiviteten og tilgængeligheden af 
opsamlede data. Det bliver dit projekt at implementere denne løsning med support 
fra vores projektorganisation.   
 
Vi har en stor mængde data i vores CRM-register. Du skal udarbejde en analyse af, 
hvordan vi kan benytte denne data, til at skabe langt større værdi af medlemskabet 
for vores medlemmer (kunder) og meromsætning i vores forening.  
 
Vi har et stort arkiv, der skal flyttes til en Cloud løsning. Hvordan opbygges et 
fremtidigt arkiv bedst muligt i forhold til vores nuværende organisation og brugen 
af arkivet? Det bliver din opgave at undersøge dette og sammen med en 
projektmedarbejder, være tovholdere på gennemførslen af opbygningen og 
flytningen af et nyt arkiv.   
 
Det er muligt at ændre i noget af det ovenstående, så praktikopgaven matcher 
kravene fra din uddannelse.  
 
Gratis bolig 
Som led i din praktik stiller vi en gratis og møbleret bolig til rådighed, og du vil få 
mulighed for, sammen med andre praktikanter i Thy, at deltage i 
fællesarrangementer og opleve Thy.   
 
Kort om os 
Thy Erhvervsforum er den lokale erhvervsfremmeaktør i Thisted Kommune.   
Det overordnede mål for Thy Erhvervsforum er at skabe værdi for erhvervslivet 
gennem vækst og udvikling, så Thy er attraktivt for både borgere og virksomheder. 
Det sker igennem samarbejde med vore medlemmer, Thisted Kommune, partnere 
og andre relevante aktører.    
 
Ansøgning og kontakt 
Vil du i praktik hos os ved Thy Erhvervsforum, skal du sende en ansøgning i dag! 
Send den til pia@thyef.dk. Har du spørgsmål til opgaven, er du velkommen til at 
kontakte Pia Madsen på tlf. 92723090 eller mail til pia@thyef.dk  


