
UNCLE GREY SØGER 
PRAKTIKANTER TIL VORES 
ACCOUNT AFDELING
Til vores kontaktafdeling hos UncleGrey i København søger vi lige nu talentfulde praktikanter, der 
har lyst til at blive en del af bureauet. Du får hands-on kundeerfaring og vil, sammen med resten af 
bureauet, udtænke og udfolde kampagner til én eller flere af vores spændende kunder.

HVEM ER VI
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 og prisvindende 
arbejde med strategisk gennemslagskraft til kunder såsom Canon, Weber, Opel og Bolia.com.

DINE OPGAVER
Som Account praktikant hos Uncle Grey vil du blive tilknyttet 1-2 Account Managers, som vil være 
dine primære kontaktperson er gennem forløbet. De vil sørge for, at du bliver tilknyttet kunder og 
projekter samt være dine faglige vejledere i løbet af dit praktikforløb. 

Dine opgaver vil spænde bredt og kan indebære alt fra koordinering og eksekvering af kampagner til 
hverdags produktion af leverancer til vores kunder. 

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:
• Budgettering, udarbejdelse af tidsplaner og booking af ressourcer
• Koordinering og kontakt med leverandører og samarbejdspartnere
• Planlægning og assistance på kampagner
• Deltagelse og assistance på eventuelle produktioner og photoshoots
• Research i forbindelse med kampagner
• Opsætning og strukturering af mindre præsentationer
• Planlægning og hjælp til møder

DET FORVENTER VI AF DIG
• Du læser på en videregående uddannelse indenfor kommunikation, marketing eller en anden 

relevant uddannelse, gerne på kandidatniveau 
• Du er udadvendt og god til at omgås nye mennesker
• Du er initiativrig og tør tage ansvar
• Du er struktureret og god til at håndtere en, til tider, meget travl hverdag
• Du taler og skriver godt engelsk



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 frokostordning 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 5 dage om ugen og varer 5-6 måneder med start i januar eller februar 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 Ida Righolt på ida.righolt@unclegrey.dk. Hvis du har nogen 
spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på 28 30 09 94.

ANSØGNINGSFRIST
18.12.17

SAMTALER AFHOLDES
I slutningen af december eller starten af januar 2018.


