
Revision Limfjord søger kommunikationspraktikant 

med lyst til at gøre en forskel 

Har du lysten og ambitionen om at kommunikere ud til både medarbejdere og kunder/ 

virksomheder via et bredt medieudvalg? Er du en ordkunstner med sans for detaljen, god 

formidlingsevne og forståelse for mennesker? Er du en haj med til videoformidling eller har 

du interesse for crossmedia markedsføring?  

Så er det måske dig, Revision Limfjord søger som kommunikationspraktikant. 

 

Indenfor PR og kommunikation hos Revision Limfjord søger vi en studerende, der har lyst til at 
bidrage til den positive udvikling af vores virksomhedsprofil og styrkelse af vores brand. Vi har 
gang i mange projekter og gode tiltag, heriblandt webinarer, udvikling af vores mailflow, sociale 
medier, SEO, rekruttering og employer branding. Så der er både mulighed for at arbejde alsidigt og 
målrettet.  

 

Om Revision Limfjord 

Om Revision Limfjord Revision Limfjord er blandt de 20 største revisionsfirmaer i Danmark med 

omkring 120 medarbejdere fordelt på 7 kontorer i Holstebro, Hurup, Nykøbing M, Nørresundby, 

Skive, Struer og Thisted.  

Vores revisorer ser det som deres opgave at udvikle kundernes forretning, så det at drive 

virksomhed bliver anstrengelserne værd.  

Vores kerneydelser er erhvervsservice, regnskab og revision, og vores speciale er små og 

mellemstore virksomheder.  

 

Praktik med mulighed for selv at lægge dit fokus og arbejdsområde 

Som praktikant vil du deltage i de daglige arbejdsopgaver i en partnerdrevet virksomhed, hvor du 

sammen med den PR og markedsføringsansvarlige holder trådende sammen i 7 afdelinger. 

Du vil få ”hands on” føling med mangeartede arbejdsopgaver, i et afslappet miljø.  

Som praktikant kan du stort set selv vælge dit fokus og arbejdsområde hos os, da vi er i rivende 
udvikling og har gang i mange facetter indenfor kommunikation. 

 

Vi vil sætte pris på dine tanker og idéer omkring branding, markedsføringsstrategier, alternative 
kommunikationsveje mv. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig og stiller dig kritisk, samtidig med 
at du ikke er bange for at komme med kreative idéer. Du vil blive kommunikationsmedarbejder og 
assistent til vores markedsføringsansvarlige, hvor du vil være med i alle kommunikationsprocesser. 
Du vil få stor indflydelse på dine opgaver, og der er rig mulighed for, at mange af dine idéer vil blive 
til virkelighed. 

 

Mulighed for oplæring i digitale programmer 



Som en del af forløbet vil du løbende have mulighed for at dykke ned i programmer som 
Photoshop, Illustrator og InDesign. Du vil ydermere få mulighed for at få online kurser indenfor 
kommunikation og digitale medier. Herunder online annoncering og SEO. 

 

Mulige arbejdsopgaver: 

Du er selv med til at forme din praktikperiode, så der er mange muligheder, men mulige 
arbejdsopgaver kunne være: 

• Kommunikation på sociale medier (tekst, video, foto) 
• Strategi 
• Idégenerering på Revision Limfjords marketingtiltag 
• Employer branding – Hvordan kan vi styrke vores position overfor kommende 

medarbejdere 
• Video – videoformidling til fx employer branding, stillingsopslag mm. 
• Tekstforfatning af branchespecifikke nyheder 
• Hjemmeside – udvikling og vedligehold af revisionlimfjord.dk, herunder SEO 
• Grafisk opsætning af annoncer og øvrige, grafiske linje 
• Arrangere webinarer 

Vi forventer selvfølgelig ikke, at du kan alt ovenstående og er du særligt interesseret i én gren 
indenfor ovenstående liste. Fx videoformidling, så er det helt fint. 

Din tætteste kollega vil være den PR og markedsføringsansvarlige. Vi lægger vægt på åbenhed, 

venlighed og imødekommenhed, og vores ambitioner er høje. Vi forsøger altid at yde vores bedste, 

mens vi har det sjovt indbyrdes.  

 

Arbejdssted 

Under normale omstændigheder ville arbejdsstedet være primært være i Thisted, Bødkervej 12, 
7700 Thisted, hvor du ville komme rundt i alle vores 7 afdelinger sammen med den PR og 
markedsføringsansvarlige. Dog ser verdenen anderledes ud i år, så der er mulighed for at en stor 
del eller hele praktikken kan foregå online. Det finder vi sammen ud af.  

Stillingen er et ulønnet praktikforløb. Er du med i projektet fra Bybo til Thybo stilles du en bolig til 

rådighed i Thisted.  

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte PR og markedsføringsansvarlige 
Josephine Sander Kierstein på tlf. 42664165 eller mail: jsk@revisionlimfjord.dk 

 

Ansøgning 

Ansøgning Send din ansøgning, CV og relevante bilag som Word eller PDF til 

jsk@revisionlimfjord.dk Samtaler holdes løbende 


