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ER DU VORES NYE PRAKTIKANT INDENFOR MARKEDSFØRING?
Vi søger en praktikant der brænder for markedsføring og kommunikation, og som vil være med til at løse opgaver  

og udfordringer sammen med os. 

ARBEJDSOMRÅDER
Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

· Udarbejdelse og opsætning af nyhedsbreve

· Opdatering af sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook

· Planlægning af og opfølgning på kampagner

· Vedligeholdelse af produkter på webshop samt øvrigt indhold på website

· Tekstforfatning, produkttekster m.m.

· Hvis du er dygtig til at fotografere og billederedigering i Photoshop, har vi mange fotoopgaver til bl.a. vores website

SÆT DIT AFTRYK
Du får lov til at sætte dit aftryk på kommunikationen og vi er meget lydhøre over for nye idéer og initiativer, der kan booste 

vores markedsføring. Så hold dig ikke tilbage, men glæd dig til at møde vores kunder på forskellige digitale platforme, som du 

kan være med til at udvikle!

FAGLIG SPARRING
Vi står klar til at tage imod dig, når du starter og hjælper dig godt i gang. Til daglig vil du indgå i vores afdeling for IT og 

Markedsføring, der er i rivende udvikling og som arbejder med mange spændende projekter. Gennem dine nye kolleger har du 

mulighed for at få faglig sparring og input inden for alle ovennævnte arbejdsområder

LYSTEN TIL AT LÆRE
Vi forventer ikke, at du som praktikant kan mestre alle områder indenfor markedsføring. Derfor står vi klar til at hjælpe så du 

bliver klædt på til opgaven. Udover interessen for markedsføring er det derfor også vigtigt for os, at du har lysten til at lære nyt 

og har lyst til at opsøge ny viden. 

KONTAKT
Lyder ovenstående som et spændende praktikforløb? 

Så kontakt Hanne Hørup, og send din ansøgning til hh@jef.dk. 

NYSGERRIG PÅ VORES VIRKSOMHED?
Jydsk Emblem Fabrik blev etableret i 1886 og drives i dag af 4. generation af familien. Vi har således en lang tradition inden for 

fremstilling af emblemer, sportspræmier, profilbeklædning, navneskilte samt reklame- og merchandise artikler. 

På vores virksomhed i Malling, blot 15 minutter fra Aarhus C, beskæftiger vi 30 kvalificerede og motiverede  

medarbejdere. Læs mere om Jydsk Emblem Fabrik A/S på www.jef.dk.
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