
Har du styr på SoMe, websiteanalyseværktøjer, og hvordan man som virksomhed bliver klogere på
de besøgendes adfærd? Så har THYA en spændende udfordring til dig
 
THYA har de seneste år været i en spændende udvikling, og er nu klar til næste skridt for at løfte
virksomheden endnu mere. 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. I dag står THYA stærkt
repræsenteret i lokale detailbutikker. 
 
Praktikopgaven 
Med udgangspunkt i vores eksisterende hjemmeside vil du komme til at dykke ned i den bagvedliggende data,
for at lave analyser af vores besøgendes adfærd. Derudover vil du komme med forslag til, hvordan vi strategisk
kan optimere vores hjemmeside og kommunikation på de sociale medier. 
Du vil derudover også varetage daglige opgaver i forbindelse med optimering og vedligeholdelse af vores
hjemmeside og sociale medier.
 
Vi søger… 
Vi er ikke bange for nytænkning og kreative ideer, og vi søger derfor en, der er initiativrig og tør komme med
inputs. Du skal kunne tage ansvar og fungere selvstændigt – men du vil ikke stå alene. Vi har brug for en profil,
der er stærk analytisk, og du skal synes, det er spændende at dykke ned i dataene bag ved hjemmesiden, fx
ved brug af  analyse- og optimeringsværktøjer SEO, Google Analytics eller lignende.
 
Fri bolig 
Desuden bliver du en del af projektet Fra bybo til thybo, hvor vi stiller en gratis møbleret bolig til rådighed. Her
kommer du til at bo med andre praktikanter og får en delebil til oplevelser i Thy samt kommer på en masse
fede aktiviteter rundt i hele Thy.
 
Om os
THYA er en lille, familieejet 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.
 
Ansøgning og kontakt 
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.

Praktikant til SoMe og analyse af
websitebesøgendes adfærd


