Kunne du tænke dig at prøve
kræfter med koncepter,
strategi, marketing og kommunikation i praksis? Så lyder du som vores
kommende kommunikationspraktikant til foråret 2022!
Du er:
•

Helt sikkert i fuld gang med en relevant uddannelse inden for kommunikation, marketing, forretningsudvikling, markedsudvikling, digitalisering eller lignende

•

Initiativrig, proaktiv, nytænkende og selvstændig

•

Ivrig efter at blive en aktiv del af kundearbejdet

•

Ikke bange for at begå fejl, fordi du ved, at fejl er dét, man lærer af

•

Fyldt med tårnhøje ambitioner; du skal have lyst til at blive dygtigere

Mange af vores opgaver har en kort deadline, og vi er stolte af at være et bureau, der
løser opgaverne hurtigt og i høj kvalitet. Det betyder også, at hver dag er en ny dag.
Som praktikant hos os kan du dog være sikker på at prøve kræfter med:

Online markedsføring
Produktion af tekster
og sociale medier – fra
og content til både
strategi til rapportering
online og offline
kommunikationskanaler

Konceptudvikling
til kampagner
og events

Forretningsudvikling
og strategi

Digital og strategisk
kommunikation

Vi skræddersyer forløbet, så det matcher dine karriereambitioner og kvaliteter. Så hvis du
har en brændende passion for at arbejde med ting som CSR, branding, e-mail marketing
eller noget helt fjerde, sørger vi for at koble dig på opgaver, hvor du får mulighed for også at
sætte dét i spil, så du kan blive endnu stærkere inden for dine interesseområder.
Ambitioner for fremtiden
Hos KALB vil vi hinanden det allerbedste. Og vi elsker værdifulde, langvarige samarbejder
med talentfulde mennesker. Derfor ansætter vi faktisk i gennemsnit halvdelen af alle vores
praktikanter efter et endt praktikforløb. Det kan både være som studentermedhjælper,
deltidsansat eller på fuldtid – alt afhængigt af situationen. Og vores ambition er at kunne
fortsætte samarbejdet med dig, efter din praktikperiode er slut.

Hvem er vi?
KALB er et professionelt, gazelle-vindende bureau med base i det sydlige Danmark. Vi
arbejder med strategi, rådgivning, public relations, kommunikation, krisekommunikation,
sociale medier, events – og løser en masse udviklingsopgaver. Vores kunder spænder
bredt fra myndigheder, fonde, fødevaresektoren, foreninger og små- og mellemstore
virksomheder.
Hos os er læringskurven stejl og faglig udvikling er højt på dagsordenen; det gælder alle.
Vi gør også en dyd ud af at arbejde agilt i teams bestående af forskellige fagligheder, og
i ægte sønderjysk ånd arbejder alle ansatte på lige fod med hinanden; her har vi ingen
rundsave på albuerne. Vi er engagerede og grundige i vores arbejde såvel som i vores
relationer til kunderne og netværket. Og samtidig går vi ikke af vejen for et godt grin og
en uformel tone. Vi sikrer at du som praktikant kommer godt ombord med vores 14 dages
introprogram og vores buddy-ordning.
Hvis du synes, at det lyder spændende, tager vi rigtig gerne en snak med dig om,
hvordan et praktikforløb kan se ud for lige præcis dig med udgangspunkt i dine
ambitioner, kompetencer og passioner. Du kan kontakte Louise Høegh Jensen på
+45 28 71 55 05 eller louise@kalb.dk.
Vi inviterer løbende til samtaler, så hvis du allerede nu ved, at du vil søge en praktikplads
hos Kalb, så tøv ikke med at sende dit CV og din ansøgning til louise@kalb.dk.
I øvrigt… vi har base i lyse kontorlokaler i Løgumkloster og har et dejligt kontor på
Domicilet i Sønderborg. Du vil have fast base der, hvor det passer dig bedst og mulighed
for hjemmearbejdsdage.

