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Onlinemarkedsføring og kommunikation, med interesse i konsulentbranchen. 

Drømmer du om at afprøve onlinemarkedsføring og kommunikation i praksis, både 

taktisk og operationelt, så er her muligheden. 

Vi er gået sammen tre virksomheder, om at tilbyde en praktikplads og du vil derfor få en bred anvendelse af dine 

kompetencer. Der vil i forløbet være tre paralleller, en for hver af virksomhederne, så du vil få indblik i dagligdagen i en 

selvstændig rådgivervirksomhed, samtidig med at du kommer til at prøve kræfter med onlinemarkedsføring for både 

B2B, B2C og i et mindre omfang også noget der karakteriseres som B2G.  

Da der er tale om mindre virksomheder, vil det være særligt interessant, at der i praktikforløbet blev afprøvet RPA’er 

(kontor robotter), mellem de konkrete platforme i de enkelte virksomheder. Det kunne være løsning som eks Zapier 

mellem Google My Business, LinkedIn, Facebook, LinkedIn CM, FB Business suite, Outlook m.m.  

Det er vigtigt at der i forløbet laves opsætninger der gør det målbart at forfølge effekten af det afprøvede. Det kan eks. 

Være google analytisk.  

Dine opgaver kan være 

• Analyse af kundegrupper - behov og adfærd, for at målrette efterfølgende aktiviteter  

• Online markedsføringskampagner og -materialer, herunder profilering/branding 

• Opgaver med virksomhedernes SoMe, hjemmesider & SEO, opsætning og integration mellem forskellige platforme. 

• Kommunikation på sociale medier (tekst, video, foto) 

• Marketingtiltag fra Butik til Online salg – Lokale og loyale kunder 

• Branding – Målrettet kundesegmenterne 

• Tekstforfatning af virksomhedernes profilering 

• Opsætning af online annoncer 

• Arrangere webinarer 

 

Fagligt bliver du fulgt af en erfaren managementkonsulent med bl.a. en eMBA og certificeret i SPIN Selling. Du vil blive 

tilknyttet StraBI Consult, og får kontor på Lille Torv, 7700 Thisted, og du vil have din gang hos de to øvrige 

virksomheder. 

 

Gratis bolig, delebil & fede sociale oplevelser i Thy i fritiden. Med ”fra bybo til Thybo” får du et praktikforløb udover det 

sædvanlige. Ikke nok med det, du får afprøvet dine færdigheder i tre virksomheder, der alle har forskellige behov. 

 

Har du Spørgsmål er du velkommen til at kontakte Martin Søvsø på telefon 53628949 eller på mail 

mas@strabiconsult.com 


