
 

Praktikant til udvikling af CSR-strategi   

IdealCombi vil gerne styrke forretningsstrategien og indarbejde en ny CSR-strategi med fokus på de 17 

verdensmål. Vi søger derfor en praktikant med interesse indenfor bæredygtighed og CSR.  

Har du lyst til at være en del af en af stor international virksomhed, hvor du skal analysere de strategetiske 

muligheder inden for CSR med fokus på de 17 verdensmål, og komme med forslag til hvordan vi får dem 

implementeret i vores forretningsstrategi og daglige drift? Så er det dig vi søger! Du vil i din praktikperiode 

kunne sparre og samarbejde med ledelsen omkring vores fremtidige CSR-strategi.  

Du vil få til opgave at analysere vores nuværende CSR-rapport, og derudfra vurdere, hvordan vi kan give 

denne et løft og blive endnu bedre inden for bæredygtighed. Opgaven skal resultere i konkrete forslag til, 

hvordan IdealCombi’s CSR-strategi bliver endnu bedre i forhold til de 17 verdensmål.    

 

Vi søger dig som 

- Har et skarpt øje for bæredygtighed og strategi 
- Brænder for at være en del at udviklingsprojektet 
- Er ansvarsfuld og struktureret 
- Kan arbejde selvstændigt  
- Har gode skriftlige formuleringsevner  
- Kan lide at samarbejde og dele ud af din viden 

 
 

En del af ”Fra bybo til Thybo” 

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. 

 

Kort om os 

Idealcombi er en familieejet vinduesproducent som blev grundlagt i 1973, hvor brødrene Henning og Bent 

Søgaard lavede de første vinduer i forældrenes lade i Thy. Dengang hed det Ideal Vinduet. I dag har 

sønnerne Martin og Mikael Søgaard overtaget roret. Idealcombi beskæftiger ca. 550 medarbejdere i Hurup, 

Århus, København og London, og producerer Danmarks bedste vinduer og døre på den nu 100.000 m² store 

vinduesfabrik i Hurup. Produktsortimentet omfatter flere serier af vinduer - lige 

fra klassiske dannebrogsvinduer til moderne minimalistiske vinduer monteret i store etagebyggerier i det 

centrale London. Alle Idealcombi vinduer har dog det til fælles at de er af meget høj kvalitet og 

er særdeles energieffektive. 

 

Ansøgning og kontakt 

Er du frisk på opgaven, så hører vi gerne fra dig med henblik på en praktikaftale! Send din ansøgning til 

jso@idealcombi.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR- & kvalitetschef Jesper Sørensen 

på tlf.: 4018 2451 eller på jso@idealcombi.dk. 

Ansøgningsfrist 30. april 2021, vi evaluerer løbende ansøgninger – og kalder også løbende til samtaler. 

https://idealcombi.dk/vinduer/
https://idealcombi.dk/doere/
https://idealcombi.dk/vinduer-erhverv/produkter/
https://idealcombi.dk/vinduer/klassiske-vinduer/dannebrogsvinduer/
https://idealcombi.dk/vinduer/moderne-vinduer/
https://idealcombi.dk/om-idealcombi/kvalitet/
https://idealcombi.dk/vinduer/energivinduer/
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