
UNCLE GREY SØGER 
TRAINEE TIL VORES 
 ACCOUNT AFDELING
Til vores kontaktafdeling hos UncleGrey i København søger vi lige nu en talentfuld trainee,
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, og vi lever og ånder for at skabe stærkt kreativt arbejde med 
strategisk gennemslagskraft til vores kunder.

DINE OPGAVER
Som trainee i Account afdelingen i København, vil du blive tilknyttet nogle af vores kunder, i 
samarbejde med det øvrige account team. Disse vil ligeledes fungere som sparringspartnere under 
forløbet. 

Du vil få på længere sigt få ansvar for egne projekter, med alt hvad det indebærer. Dette vil spænde 
bredt og kan være alt fra koordinering og eksekvering af kampagner til hverdagsproduktion af 
leverancer til vores kunder. 

Det er vigtigt, at du får en bred forståelse for bureauet og vores kunder, og det tilstræbes derfor, at du 
får berørt andre af vores forretningsområder som f.eks. strategi og media.

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 photo shoot
• Research i forbindelse med kampagner
• Opsætning og strukturering af mindre præsentationer
• Planlægning og hjælp til møder

DET FORVENTER VI AF DIG
• Du har læst 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
Trainee forløbet løber et år med en fast aftalt løn, og med mulighed for fastansættelse ved forløbets 
udgang. 

Da forløbet skal ses som en læringsproces, går vi meget op i, at forløbet bidrager til at styrke dine 
kompetencer, din kommercielle erfaring og dit professionelle netværk. Ved opstart skaber vi derfor en 
skræddersyet udviklingsplan sammen med dig, for at sikre at du får mest muligt ud af forløbet. 

Der vil være 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. 

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 Carsten Bülow på carsten.bulow@grey.com. Hvis du har 
spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på 28 30 09 94.

ARBEJDSSTED: 
Ny Østergade 14-20, 1101 København K

ANSØGNINGSFRIST
22.12.17

SAMTALER AFHOLDES
I starten af januar 2018.


