UNCLE GREY SØGER
PRAKTIKANTER
Til vores planner, kontakt og medieafdeling hos Uncle Grey i Aarhus 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 en bred vifte af både nye og eksisterende kunder.
VORES FORVENTNINGER TIL DIG
Din baggrund er ikke afgørende. Om du er
platforms-balancerende medienørd, analyserende målgruppespecialist, har jagttegn i den
gode historie, kan illustrere forbrugsmønstre, er
målsøgende strategiudvikler eller bare er virkelig
god til mennesker, så er vi interesserede i at høre
fra dig.
Det vigtigste er, at du brænder for det du laver,
kan tænke nyt og har mod på at udfordre normen. Du er udadvendt, struktureret og har sans
for formidling både skriftligt og mundtligt. Dine
kommende legekammerater vil typisk have
en kandidat indenfor kommunikation, medier,
markedsføring eller strategi.
FORLØB OG ARBEJDSOPGAVER
Praktikforløbet vil blive tilpasset dine kompetencer og interesser. Du får mulighed for at
blive en del af enten det ambitiøse planning- og
projektledelsesteam på bureauet eller vores
medieunit hvor du, med sparring fra dygtige og
søde kollegaer, vil arbejde med rigtige opgaver
for både nationale og internationale brands. I dit

praktikforløb kommer du blandt andet til at lære,
hvordan vi går fra forbrugerindsigter til kreative
koncepter og kampagneeksekvering.
Hvis dit talent matcher dine ambitioner, vil dit
arbejde tydeligt kunne ses i de løsninger du
præsenterer for vores kunder. Der kommer til at
være fart over feltet – og ikke to dage er ens.
Til gengæld er det en mulighed for at komme
ind i maskinrummet på et af Danmarks mest
kreative og prisvindende reklamebureauer.
Forløbet vil være det optimale afsæt til en
karriere i reklamebranchen – måske hos os.
KONTAKT OS
Vi har opgaver, laptop og skrivebord klar til nye
praktikanter i efteråret ’18, så send os et lille
skriv om dig selv, samt dit CV, i én samlet pdf til
Jesper på jesper.moller@grey.com senest den
8. marts 2018. Vi er selvfølgelig fleksible i forhold
til studieopgaver, allerede planlagt ferie, osv.
Har du spørgsmål til praktikforløbet, er du meget
velkommen til at kontakte Jesper Møller på
jesper.moller@grey.com

