
 

 

Har du et skarpt øje for online markedsføring? Så er det dig vi søger!  

Thy Mesterbyg er et lokalt forankret tømrer- og snedkerfirma med mere end 45 år erfaring i 

branchen. Vi opkøbte i 2019 en konkurrerende tømrervirksomhed i Thy, og er derfor i dag en af de 

største tømrervirksomheder i Thy. Vi ønsker at blive ved med at udvikle og forny os, og er derfor nu 

klar til at tage næste skridt i vores forretningsudvikling.  Vi søger derfor en praktikant, der brænder 

for SoMe-markedsføring, kan tage et kritisk blik på vores hjemmeside, og støtte os i, at få fortalt 

”den gode historie”.  

Du får hos Thy Mesterbyg en praktikplads, hvor der er frihed og plads til at prøve ting fra studiet af. 

Du vil komme med ud og møde vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere, for at få det 

bedste indblik i, hvordan vi arbejder, og hvem vi er. Du skal bruge din viden, dine metoder og dine 

erfaringer til at sparre med os omkring udvikling og teste af vores nuværende brug af SoMe, 

hjemmeside etc. Du skal udvikle en drejebog for hvordan vi får mest muligt ud af vores online 

kommunikation. Derudover vil du blandt andet komme til at arbejde med vores hjemmeside og 

sociale medier, pressemeddelelser mm.   

 

Fri bolig under hele praktikken 

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.  

  

Lidt om os  

Hos Thy Mesterbyg er håndværk af høj kvalitet en del af vores DNA. Vi har stor erfaring inden for 

både privat, erhverv og industri, og vi løser både små og store projekter. Vi følger altid opgaven helt 

til dørs. 

 

Ansøgning og kontakt  

Lyder det som noget for dig? så kontakt direktør Jan Smed på thy@thymesterbyg.dk eller på tlf. 

97981599 og lad os tage en snak om dine muligheder hos os. Jeg glæder mig til at høre fra dig! 

 


