
 

BV-Trappen søger en nysgerrig og alsidig kommunikationspraktikant 
 

Har du lysten til og ambitioner om at arbejde med kommunikation og markedsføring online via et bredt 

medieudvalg? Har du sans for detaljen, og brænder du for at udvikle en kommunikationsstrategi? Så er det 

dig, vi søger! Vi søger en kommunikationspraktikant, der kan assistere vores nuværende marketingansvarlig 

på eksterne kommunikations- og markedsføringsopgaver i en virksomhed i udvikling.  

BV-Trappen har mange projekter, er i en positiv udvikling, og vi vil gerne meget mere. Du vil derfor komme 

til at arbejde med forskellige kommunikations- og markedsføringsopgaver. Det vil for eksempel være:  

• Indholdsproduktion til nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier 

• Udvikling af kommunikationsstrategi  

• Udvikling af årshjul for kommunikation og markedsføring  

Du vil blive en del af et ungt og inspirerende team, hvor du får selvstændigt ansvar for dine opgaver, men 

med masser af sparring og feedback fra dine kolleger. Ser du muligheder, og har du ideer til, hvordan disse 

kan udnyttes, får du lov til at løbe med opgaverne og se, hvor de bærer hen.  

Vores lokaler ligger i Koldby, men der vil være mulighed for kørelejlighed til og fra Thisted.  

 

Delebil og gratis bolig i Thy 

Praktikpladsen er en del af Thy Erhvervsforums tiltag Fra Bybo til Thybo som denne praktik hos os er 

tilmeldt. 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 Thy Erhvervsfourm også hjælpe til. 

 

Om BV-Trappen 

Vi er en af Danmarks største trappeproducenter. Vi sælger trapper i både Danmark, Tyskland, Sverige, 

Norge, Færøerne og Grønland. Vi gør meget ud af vores kundeservice både før, under og efter købet. 

Trapperne bliver produceret på fabrikken i Thy og leveret i vores egne biler med egne montører for at sikre 

den gode service.  

 

Sådan søger du  

Send din ansøgning til Adm. Direktør Peter Vang peter@bv-trappen.dk. Har du spørgsmål, er du 

velkommen til at ringe på 20606350.  
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