
  

Kommunikationspraktikant 

Vi søger en kommunikationspraktikant til efteråret 2020. Du skal arbejde med en lang række af de kommunikations- 

og markedsføringsopgaver som vi løser i HR & Kommunikation. Det vil for eksempel være: 

• Indholdsproduktion til nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier 

• Udarbejdelse af tekster til kunder og samarbejdspartnere 

• Aktivering af sponsorater, for eksempel kontakt med klubber om konkurrencer og lignende 

• Måling og monitorering. 

Vi forventer at du har mod på og lyst til at kaste dig ud i de mange hverdagsopgaver i en kommunikationsafdeling, 

men sammen finder vi også ud af hvad du især ønsker at dygtiggøre dig inden for. Du vil få selvstændigt ansvar for 

dine opgaver, men med masser af sparring og feedback fra dine kolleger. 

Det er vigtigt for os at du kan lide at skrive og er god til det, og at du er god til at formidle til forskellige typer 

modtagere. Du har selvfølgelig en interesse for markedsføring og virksomhedskommunikation, men også forståelse 

for at de store strategier føres ud i livet gennem mange mindre kommunikationsindsatser rettet mod forskellige 

målgrupper og på forskellige platforme.  

Du skal være i gang med en kommunikationsuddannelse på et dansk universitet. Vi regner med at din praktikperiode 

er på mindst tre måneder, men vi er fleksible med hensyn til perioden og ugentligt timetal. 

 

Delebil og gratis bolig i Thy 

Praktikpladsen er en del af Thy Erhvervsforums tiltag Fra Bybo til Thybo. Det betyder at Thy Erhvervsforum stiller en 

delebil og en gratis, møbleret bolig i Thisted til rådighed for dig og andre praktikanter i løbet af praktikperioden. Hvis 

du vil ud at surfe eller vandre i Nationalpark Thy, kan vi også hjælpe til. 

 

Om os 

Thisted Forsikring har mere end 160 år på bagen og er fortsat en virksomhed i vækst. Vi forsikrer både private og 

virksomheder og har en solid andel af markedet i det nordvestjyske. I alt er vi knap 100 medarbejdere, hvoraf godt 60 

har deres daglige gang i hovedsædet i Thisted. 

I HR & Kommunikation i Thisted Forsikring er vi fem medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med Direktionen og er 

ansvarlige for virksomhedens HR og kommunikationen med kunder, samarbejdspartnere og potentielle kunder, samt 

for marketing og sponsorater. Vi har et godt arbejdsmiljø og arbejder tæt sammen på tværs af ansvarsområder. I 

vores hyggelige kontor får vi både tid til uformel snak henover skrivebordene og til at arbejde individuelt og 

koncentreret med vores projekter. 

 

Sådan søger du 

Send din ansøgning til HR-konsulent Karina Drejer Møller på kdc@thistedforsikring.dk senest den 1. maj 2020. Hvis du 

har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 96 19 45 00. Spørg efter HR- og kommunikationschef Katrine Dahl 

Clement. 

 

Vær opmærksom på 

Der er stor risiko for at du ikke vil væk fra Thy igen når din praktik er slut. Vi siger det bare. ;-) 


