
 
Du får hos Thy Erhvervsforum en praktikplads, hvor der er frihed og plads til at prøve ting fra
studiet af. Du kommer til at indgå i et mindre kommunikationsteam, der i et halvt år forud for
din praktik, har arbejdet med en foranalyse i forbindelse med en ny brandingstrategi for Thy
Erhvervsforum. Du skal bruge din viden, samt dine metoder og erfaringer til at omsætte
analysens konklusioner til visuelle virkemidler i form af nye grafiske materialer til online brug
såvel som til trykte medier.
 
Vi forventer af dig, at du har lyst til at lære os at kende og blive en del af teamet i de 3-4
måneder, du er i praktik hos os. Vi forventer også, at du har styr på dine grafiske programmer
og har sans for at tænke budskaber ind i grafiske udtryk. Du skal have en veludviklet æstetisk
sans og kunne bruge den i forhold til budskaber, der skal kommunikeres. Hvis du har haft fag
inden for retorik og kommunikation er det et plus men det er ikke et must. 
 
Fri bolig
Vi har tilmeldt dette praktikopslag vores lokale projekt ”Fra bybo til thybo” og kan derfor tilbyde
dig en praktik hos os med fri møbleret bolig og et fedt aktivitetsprogram sammen med andre
praktikanter, der er i praktik i andre virksomheder i Thy. Sammen deles I om en bil, som I frit
kan benytte rundt i Thy i fritiden. 
 
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. Det
sker igennem samarbejde med vores medlemmer, Thisted Kommune, partnere og andre
relevante aktører. Hos os er en erhvervschef, to erhvervskonsulenter, en projektleder og et
sekretariat med to medarbejder, der varetager økonomi, kommunikation og
projektkonsulentarbejde.
 
Ansøgning og kontakt 
Vil du i praktik hos os, skal du sende en ansøgning. Vi afholder løbende samtaler, så tøv endelig
ikke. Send din ansøgning til pia@thyef.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
projekt- og sekretariatsleder Pia Madsen på 60649060 / pia@thyef.dk.
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