
REVISION LIMFJORD  SØGER
SOCIAL MEDIA PRAKTIKANT

Har du en god forståelse af samspillet mellem medier, kanaler og virkemidler? Har du lyst til 
at prøve dine teorier af i praksis i en virksomhed med højt til loftet? Ved du ikke noget bedre 
end at gøre en forskel, hvor det kan ses og rykker noget?

Har du lyst til at bidrage til at få Revision Limfjord  til at leve på de sociale medier på en brand-
nær måde, skabe engagement og synlighed? Så har vi praktikstillingen til dig!
Vores SoMe praktikant får lov at være med stort set helt fra starten. Det kan være en super 
spændende opgave og proces for den rette praktikant. 

Vi har undergået en større identitetsforvandling det sidste år og står lige nu overfor en ny stra-
tegiproces, hvilken vi rigtig godt kunne tænke os at inddrage dig i. Du vil være med inde over 
idéudviklingen og eksekveringen af kampagner, der skal skabe awareness omkring Revision 
Limfjord, samt kampagner til rekruttering og meget mere. Vi går højt op i at vores kommunika-
tions- og marketingpalet skal være sammenhængende og derfor vil du få mulighed for at blive 
en del af en spændende proces, hvor du får stor indflydelse og ansvar, hvis du har lyst og på de 
områder du har mod på at tage det. 

Vi har mange idéer i støbeskeen og er ikke bange for nytænkning! 

Vi har brug for en praktikant med en kreativ digital profil, som kender virkemidlerne på sociale 
medier til fingerspidserne. Er du den mere digitalt nørdede type er du også meget velkommen. 
• Udarbejdelse og eksekvering af SoMe strategi
• Email marketing – Mailchimp
• PR og markedsføring
• Udarbejde tekster til hjemmeside, Facebook, Linkedin

VI SER GERNE AT DU: 
• Kan tage initiativ
• Studerer en relevant uddannelse indenfor marketing, kommunikation, digitale medier   
 eller lignende. 
• Har stort indblik og forståelse af mediers samspil.
• Er dygtig til at tekstforfatte- skriver korrekt dansk. 
• Kan arbejde i Adobe Illustrater, men dette er ikke et krav. 

VI KAN TIL GENGÆLD TILBYDE: 
• At du bliver en del af et lille, men dynamisk marketing og digital interaktionsteam
• Mulighed for at præge og udvikle vores digitale profil

DET PRAKTISKE
Send en motiveret ansøgning med CV til PR og marketingansvarlige 
Josephine Kierstein 
jsk@revisionlimfjord.dk. 
Spørgsmål kan rettes til Josephine på mail eller tlf. 96 55 45 91

Vi glæder os til at høre fra dig!

www.revisionlimfjord.dk


