Kommunikationspraktikant
Har du en skarp pen og trives du med digitale medier? Så er det dig, vi
søger!
Maria Vestergaard er et digitalt madunivers med inspiration til nem og velsmagende
mad. Vi er et lille team, der med udgangspunkt i vores kontor i Odense S har en fri og
uformel omgangstone og en hverdag præget af godt humør. Vi hylder princippet om
frihed under ansvar, og vi glæder os til at byde dig indenfor i teamet og Odenses bedste
frokostordning.
Vi forventer, at du elsker at skrive og at dit sprogbrug, retskrivning og semantik er
overlegen. Der lægges stor vægt på, at du har kenskab til mad og fødevarer. Det er
vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og struktureret med dine opgaver, og vi
værdsætter enhver form for initiativ. Da vi er et lille team, er det vigtigt, at du ser dig selv
som en holdspiller.

Dine arbejdsopgaver:
Udformning af diverse content (blogindlæg, artikler, mm.)
Varetagelse af læser henvendelser
Ad hoc-opgaver som korrekturlæsning af andet kommunikationsmateriale
Vi drømmer om at du:
Har flair for det skrevne ord og øje for detaljen
Er stærk i dansk retskrivning og kommatering
Har erfaring med SEO og Wordpress
Elsker mad
Praktikopholdet er ulønnet og skal min. være 3 måneder, gerne længere (eller efter
aftale).
Arbejdstiden ligger mellem kl. 9-17 (eller efter aftale)
Vi ser gerne at du kan tiltræde august- september 2021.
Hvis du mener du passer ind hos os, er du meget velkommen til at sende en ansøgning til
jos@mariavestergaard.dk og skriv "Praktikant" i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig.

SoMe & Online marketing praktikant
Har du stor interesse for digital markedsføring, grafisk opsætning og mad? Så
er det dig, vi søger!
Maria Vestergaard er et digitalt madunivers med inspiration til nem og velsmagende
mad. Vi er et lille team, der med udgangspunkt i vores kontor i Odense S har en fri og
uformel omgangstone og en hverdag præget af godt humør. Vi hylder princippet om
frihed under ansvar, og vi glæder os til at byde dig indenfor i teamet og Odenses bedste
frokostordning.
Vi forventer, du har solide kompetencer indenfor markedsføring, sociale medier og gerne
Facebook-annoncering, gode skriftlige evner og generelt god indsigt i de forskellige
mediers anvendelighed. Du vil i samarbejde med dine kollegaer planlægge og udføre
forskellige markedsføringstiltag. Din hverdag vil være præget af mange spændende
opgaver.

Dine arbejdsopgaver:
Planlægge, producere og poste indhold på sociale medier – især Facebook og
Pinterest
Planlægning samt udførsel af betalt annoncering i Facebook Business Manager
Måle den virkning, som markedsføringen har haft til brug i fremtiden
Film og redigering af korte videoer
Ansvarlig for udsendelse af ugentlige e-mail kampagner
Vi drømmer om at du:
Har et godt æstetisk øje
Har erfaring med visuel kommunikation (herunder kendskab til Indesign/Photoshop)
Er nysgerrig på nye trends
Kan arbejde kreativt, selvstændigt og tager ansvar
Elsker mad
Praktikopholdet er ulønnet og skal min. være 3 måneder, gerne længere (eller efter
aftale).
Arbejdstiden ligger mellem kl. 9-17 (eller efter aftale)
Vi ser gerne at du kan tiltræde august-september 2021.
Hvis du mener du passer ind hos os, er du meget velkommen til at sende en ansøgning til
jos@mariavestergaard.dk og skriv "Praktikant" i emnefeltet.
Vi glæder os til at høre fra dig.

