
Brænder du for branding og er du god til at arbejde selvstændigt, tænke kreativt og få nye ideer? Så er det dig vi søger! Vi har brug 

for en kreativ ildsjæl, som kan udforme en komplet kampagne til at tiltrække præster til Nordvestjylland.  

Vi kommer i løbet af de næste par år til at mangle præster i området, og vi søger derfor en, der kan nytænke måden at brande det 

at være præst i Nordvestjylland på. Du skal være med til at skabe en kampagne, der differentierer sig fra andre indenfor vores bran-

che, og hvor det i høj grad er området, der kommer i fokus.   

Skab en komplet kampagne i din praktik

Praktikopgaven

Du vil være med i hele forløbet, fra start til slut, og opgaverne vil derfor både bestå af hele forarbejdet, 

analyseprocessen, opstilling af en kampagne samt udformningen af selve kampagnen. I dette praktik-

forløb vil du både kunne komme til at arbejde med SoMe, video, artikler, jobannoncer etc. Kun fantasien 

sætter grænser for, hvordan du mener denne kampagne skal forløbe. Efterhånden som kampagnen 

bliver færdig vil den blive taget i brug, og du vil derfor sætte dit unikke aftryk på autentisk kampagne. 

Under praktikforløbet vil du være i tæt dialog med menighedsrådene og præsterne i området og du 

vil få tildelt et skrivebord i Thy&Co. Det er et kontorfællesskab i en 10.000 kvm stor bygning i Thy, hvor 

mere end 35 forskellige CVR-numre er registreret, hvilket giver rig mulighed for at få en masse sparring 

indenfor forskellige områder. 

Fra bybo til Thybo

Desuden bliver du en del af projektet Fra bybo til Thybo, hvor vi stiller en møbleret 

bolig til rådighed. Her kommer du til at bo med andre praktikanter og får en delebil til 

oplevelser i Thy, samt kommer på forskellige aktiviteter rundt i hele Thy.  

Læs mere på www.bybotilthybo.dk 

Lyder det som noget for dig? 

Så tag kontakt til Mette Moesgaard Jørgensen på memj@km.dk, eller på tlf. 23411484, 

- eller Folmer Toftdahl-Olesen på FTO@km.dk eller på tlf. 23344422 - og lad os tage 

en snak om dine muligheder hos os. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


