Har du passion for grafisk design, digital
kommunikation eller hjemmesider?
Vil du være en del af et mindre B2B-coaching firma hvor du kan sætte dit eget præg på den
fremtidige udvikling og selv have indflydelse på dine arbejdsopgaver? Samtidig med at du får
styrket dine designmæssige færdigheder og kommunikationsfaglige viden på forretningslivets
arenaer?
Vi søger en ambitiøs praktikant, der med sin teoretiske værktøjskasse kan styrke SoSimple. Du
elsker at vedligeholde og finde løsninger indenfor grafisk design og digital kommunikation, og har
generelt et teknisk og IT-kyndigt hoved.
Hvem er vi?
I SoSimple uddanner og coacher vi modige ledere i kommunikation, selvledelse og følelsesmæssig
intelligens. Vores mål er at skabe mere autentisk ledelse i det danske erhvervsliv. Vi har tradition
for at have praktikanter, så derfor får du god mulighed for at sparre med en eller flere indenfor
lignende faglige felt.
Dine mulige arbejdsopgaver
·

Arbejde bredt med IT og kommunikation.

·

Vedligeholdelse, udvikling og nytænkning af initiativer på digitale kommunikationsplatforme:
f.eks. sociale medier såsom Facebook og LinkedIn

· Opdatere og vedligeholde WordPress hjemmeside
·

SEO optimering og brug af Googles online værktøjer såsom Adwords og Analytics

·

Udvikle kommunikationsmateriale og brugerorienterede digitale løsninger

Dine arbejdskvalifikationer
Du er en proaktiv person, som både er god til at få nye ideer og kan søsætte dem. Du trives generelt
med at få opgaver, som umiddelbart ligger udenfor dit kompetencefelt, men som i det lange løb kan
styrke din profil som IT- og/eller kommunikationsstuderende.

Du er god til selv at styre din arbejdstid, hvor du kan prioritere dine arbejdsopgaver, og give input
og forslag til bl.a. digital markedsføring og grafisk design. Det kan være en fordel hvis du kender til
grafiske programmer som InDesign og Photoshop.

Din arbejdstid
Det forventes at du arbejder 30-37 timer om ugen, men det er frit, hvordan du vælger at lægge din
arbejdstid. Arbejdsstedet vil være en kombination af hjemme og fri adgang til vores lækre
kontorhotel La Oficina (www.laoficina.dk) på Frederiksberg. Praktikken er ulønnet og løber over 35 måneder.
Skriv til os på info@sosimple.dk hvis du mener du besidder nogle af de kompetencer
vi søger. Vi hører også gerne fra dig hvis du ser dine kompetencer indenfor andre
områder som f eks. salg, projektledelse eller måske er Mac ekspert 
Der afholdes samtaler løbende.
Se også vores video om hvordan det er at være i praktik hos SoSimple
på vores hjemmeside www.sosimple.dk/praktikanter .

Vi ser frem til at høre fra dig.

