Praktikant til UncleGrey’s
strategi team
UncleGrey København søger en ambitiøs strategipraktikant, der har fingeren på pulsen, et stort
gåpåmod og en brændende passion for strategisk
kommunikation.
Om jobbet
Som praktikant hos UncleGrey skal du ikke forvente
at bruge tid på kaffebrygning og mødereferater.
Vi er ambitiøse på dine vegne, og vi anser dig for
en ressource på lige fod med dine kolleger. Dine
arbejdsopgaver vil bl.a. være:
— Assistere i udarbejdelsen af brand- og
kommunikationsstrategier
— Opsætte og afholde interviews og fokusgrupper
— Assistere i udarbejdelsen af konkurrent-,
markeds- og målgruppeanalyser
— Trendspotting og research omkring
forbrugertendenser
— Udarbejdelse af caseindsendelser og
effektmåling
Dine kvalifikationer
Du er i gang med en relevant videregående
uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau.
Din uddannelsesretning er ikke altafgørende, det
vigtigste er, at du har interesse og forståelse inden
for det strategiske og kreative felt.
Vi forventer at du:
— Har en forståelse af og erfaring med basale
research metoder (både kvantitative og
kvalitative)
— Har flair for at skrive og kan formulere dig kort,
korrekt og til tider rigtig sjovt
— Taler og skriver flydende engelsk
— Er hjemmevant på sociale medier
— Er klar til at blive en del af et dynamisk, socialt
arbejdsmiljø og kan lide at skabe nye relationer
— Er initiativrig og tør at tage ansvar

Om os
UncleGrey er et kreativt reklamebureau og
en del af Grey Group netværket (WPP). Vi har
kontorer i hjertet af København og på den
smukke havnepromenade i Aarhus. Vores 50
medarbejdere arbejder på tværs af en lang række
discipliner. Vi lever og ånder for at skabe stærkt
kreativt, prisvindende arbejde med strategisk
gennemslagskraft til kunder såsom Canon, Weber,
Opel og Bolia.com.
Praktisk info
Praktikopholdet er ulønnet, og vi går derfor meget
op i, at forløbet skal bidrage til at styrke dine
kompetencer, dine kommercielle erfaringer og dit
professionelle netværk, som du vil kunne trække på
i dit videre karriereforløb. Ved praktikopstart skaber
vi derfor en skræddersyet udviklingsplan sammen
med dig, for at sikre at du får mest muligt ud af
forløbet.
Der vil være gratis frokost ordning fra vores
fantastiske kok Eric (det siges ude i byen, at han
er branchens bedste), og derudover vil der blive
stillet mobil og laptop til rådighed med betalt
mobilabonnement.
Praktikforløbet er 3-5 dage om ugen og varer 3-6
måneder med start i januar 2018. Praktikpladsen er
på vores kontor i København, men rejser til vores
Aarhus kontor kan forekomme (alle rejseudgifter
samt forplejning betales selvfølgelig af UncleGrey).
Hvis dette opslag har fået dine fingre til at krible,
så send os dit CV og karakterudskrift fra studiet
samt en kort motiveret ansøgning til Signe Holm
på signe.holm@unclegrey.dk. Hvis du har nogen
spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe
på 31 24 84 46.
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