
 

 

 
 

Praktikopgave – Employer branding 
 

Praktikant til udvikling og implementering af strategi for Employer branding 
Har du lyst til at arbejde med udvikling og implementering af en ny strategi for Employer branding, hvor du selv 
præger din hverdag og er involveret i hele udviklingsforløbet? Så søger Idealcombi netop nu en praktikant til 
efterårssemesteret 2019. Du skal være i gang med din kandidatuddannelse og kan se dig selv brænde for at være 
en del af projektet.  
Formålet med projektet er at synliggør Idealcombi som en attraktiv arbejdsplads. Projektet skal resultere i 
konkrete forslag til, hvordan Idealcombi i endnu højere grad, kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads. 
 
Vi søger dig som 

- Har et skarpt øje for hvordan Sociale Medier kan anvendes i branding 
- Har lyst og mod til at ”skubbe” til vores organisation 
- Er ansvarsfuld og struktureret 
- Kan lide at samarbejde og dele ud af din viden 

 
En del af ”Fra bybo til Thybo” 
I din praktikperiode stiller vi en gratis, møbleret lejlighed til rådighed og du vil få mulighed for, sammen med andre 
praktikanter i området, at deltage i faglige og kulturelle fællesarrangementer og opleve Thy. 
 
Ansøgning og kontakt 
Er du frisk på opgaven, så hører vi gerne fra dig med henblik på en praktikaftale! Send din ansøgning til 
jso@idealcombi.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR- & Leanchef Jesper Sørensen på tlf.: 
4018 2451 eller på jso@idealcombi.dk. 
 
Ansøgningsfrist 1. april 2019, vi evaluerer løbende ansøgninger – og kalder også løbende til samtaler. 
 
 
Virksomheden 
Idealcombi har, siden det første vindue blev fremstillet i 1973, haft domicil i Thy, og hovedsædet i Hurup Thy 
rummer i dag 100.000 m2 til produktion og administration med mere end 550 ansatte. Herfra har Idealcombi 
gennem mere end 40 år fremstillet vinduer og yderdøre i høj kvalitet. Innovation er et grundlæggende 
omdrejningspunkt i virksomheden, og man stræber kontinuerligt og målrettet efter at være først, når det gælder 
udvikling af vinduer og døre til nutidens og fremtidens behov – væsentligste parametre er design, funktion, 
energiforbrug og optimal miljøvenlig produktion, hvor hver eneste medarbejders kompetencer er en afgørende 
faktor. 
 
Du kan læse mere om os på www.idealcombi.dk 


