Boblberg.dk søger praktikant til
3 måneders praktikforløb fra august 2020
Event/Marketing/Promotion/kommunikation praktikant søges til 3 mdr. ulønnet praktikforløb, og daglig
udfordring i bordtennis, Mario Kart, pool mm.
Dette er praktikstillingen til dig, der har lyst til at prøve dine kompetencer indenfor koordinering,
markedsføring, kommunikation og afholdelse af events.
Har du lyst til at blive en del af en kreativ og spændende online virksomhed i et ungt miljø, hvor du får
ansvaret for at lave events og aktiviteter. Du får en unik mulighed for at skabe synlighed omkring din egen
person og opbygge en massiv referenceliste til kommende jobsøgning.
Du får gode muligheder for at træne dine kompetencer inden for event,
promotion, marketing og kommunikation.
Om os
Boblberg.dk er en online borger-til-borger platform, der styrker borgernes sundhed fysisk og mentalt.
Borgerne kan bruge platformen til at dele deres fritidsinteresser med hinanden og få oplevelser sammen.
F.eks. gå ture, være frivillig, få nye venskaber og meget mere.
Pt. tæller vores kunder +30 danske kommuner, og mere end 200.000 medlemmer bruger portalen.
Vi er 15 ansatte fordelt på hovedkontoret i København og rundt i landet.
Vi tilbyder
•
•
•

iPad, drikkevare, sjove og spændende oplevelser
Mulighed for udarbejdelse af events og aktiviteter
Biler stilles til rådighed i hele praktikperioden

Vi forventer, at du brænder for at prøve din faglighed af i virkeligheden og er nysgerrig på at lære nyt.
Vores forventninger til dig
•
•
•
•
•

Er selvstændig og initiativrig
God til at jonglere med mange bolde i luften
Forstår at kommunikere til en given målgruppe
At det skal være sjovt at gå på arbejde :)
At du på en kreativ måde kan udbrede konceptet

Praktisk
Arbejdet vil ske hjemmefra med enkelte besøg på hovedkontoret i København.
Ansøgning og CV bedes sendt til: ns@boblberg.dk
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:
Nikolaj Stæhr
Tlf.: 20 20 20 96

