
Praktikant til udvikling af forretningsstrategi  

Har du styr på dine forretnings- og markedsanalyseværktøjer, så har THYA i Thy en spændende 
udfordring til dig. Vær med til at skubbe gang i THYAs B2B-handel med udviklingen af en stærk 
forretningsstrategi.   

THYA er i gang med at udvikle forretningen og står lige nu overfor en spændende strategiproces, 
hvilket vi ser stor værdi i at inddrage dig i. I dag står THYA stærkt repræsenteret i lokale 
detailbutikker. Vi tror på, at vi har et stort uudnyttet markedspotentiale på B2B markedet i resten 
af Danmark.  

Med udgangspunkt i vores kærlighed til Thy har vi udviklet en serie lækre delikatesser baseret på 
råvarer, man kan nyde i naturen i og omkring Nationalpark Thy. Vil du være med til at smøge 
ærmerne op og prøve dine teorier af i praksis? Så vil du for det første være med til at gøre en 
kæmpe forskel og for det andet være med til at skabe resultater sammen med os. 

Vi har mange idéer i støbeskeen og er ikke bange for nytænkning. Du skal være med til at sikre, at vi får en 
retning mod en udviklende B2B mål, der bidrager til bundlinjen. Du skal være med til at udvikle en 
forretningsmodel for vores B2B salg og du skal kunne udfordre os eksempelvis på vores priser, kontrakter, 
forsendelsesmetoder, økonomi, aftaler med B2B kunder, håndteringen af vores kunder og formentlig 
dukker der mere op, som du kan udfordre os på, komme med forslag til og dermed udvikle os med.  

Vi har brug for en praktikant med en profil, der dels er stærk analytisk og dels naturligt og professionelt kan 
skabe tillid og relationer i mødet med andre mennesker. Du skal turde løfte røret og ringe til en du ikke 
kender og være veltalende og du skal turde sætte dig i bilen og køre ud og tale med en, du aldrig før har 
mødt og efterlade dig et godt og professionelt indtryk og derved får skabt relationer. Hvis du evner dette, 
har du som praktikant ved THYA mulighed for at blive en del af en spændende proces, hvor du får stor 
indflydelse og ansvar. Du skal kunne tage ansvar og fungere selvstændigt – men du vil ikke stå alene. 

Send en motiveret ansøgning med CV til indehaver Alice Bisgaard info@thya.dk 
Spørgsmål kan rettes til Alice på mail eller tlf. 29 26 96 86.  

 

 

 

THYA er en lille, familiejet virksomhed beliggende i Hanstholm – på grænsen til Nationalpark Thy. Vi er stolte af vores rødder i Thy, 
og da området samtidig er det bærende fundament for vores forretningskoncept, har vi valgt at navngive vores lille 
familievirksomhed efter den latinske betegnelse for Thy: THYA. 
Naturen er et kulinarisk skattekammer, og Nationalpark Thy er ingen undtagelse. Vi hopper gerne selv i gummistøvlerne og plukker 
jordbær til vores marmelader, aronia til vores sennep og urter til vores snaps, men vi har også allieret os med en række 
håndplukkede, lokale producenter for at sikre os, at vi til hver en tid høster sæsonråvarer af både højeste kvalitet og i tilstrækkelige 
mængder. Vi tror på Thy, vi tror på lokale råvarer, og vi tror på, at de bedste produkter er dem, der produceres med omhu, 
kærlighed og respekt for naturen. Derfor tror vi på THYA. 

 


