Uncle Grey søger praktikanter til efteråret 2020
Til vores kontor i Aarhus søger vi lige nu talentfulde praktikanter og praktikant-teams,
der har lyst til at blive en del af enten det kreative hold på bureauet eller vores account
og planning team. 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.
Hvem er vi
Uncle Grey er et reklamebureau i rivende udvikling med fart over feltet, hvor ikke to
dage er ens. Vi arbejder med at skabe stærke strategiske og kreative koncepter på tværs
af platforme. Vi er stolte over at være et af de mest internationalt vindende danske
reklamebureauer både kreativt og effektivitetsmæssigt.
Udvalg af kunder vi arbejder med: Bolia, Canon, Carlsberg, Naturlí, jem & fix, KIA, Kvik,
Waoo, mm.
Det skal du kunne
Din baggrund er ikke afgørende. Om du er tekstforfatter med kommasyndrom, kreativ
konceptmager, effektsyg videoklipper, post-it afhængig idéjæger, digital designer med
pixels i årene, kick-ass webdesigner, data og indsigtsdrevet strateg eller projektleder,
der elsker at holde styr på det hele, så er vi interesseret 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 visuelt tænkende, udadvendt og fyldt med gode ideer. Er du kreativ forventer vi,
at du er fortrolig med de programmer, der er relevante for dit fag. Har du yderligere
tekniske skills, byder vi dem mere end velkommen.
Det skal du lave
Praktikforløbet vil blive tilpasset dine kompetencer og interesser. Du får mulighed for
at blive en del af det ambitiøse kreative team på bureauet eller vores dygtige account
og planning team, hvor du, med sparring fra dygtige og flinke kollegaer, vil udtænke og
udfolde kampagner for nye og eksisterende kunder. Går det hele op i en højere enhed
får vi samlet en 3-4 kick-ass praktikanter med forskellige kompetencer, der kan fungere
som et samlet team med egne opgaver på eksisterende eller nye kunder vi finder
sammen.
Uanset hvad vil forløbet vil være det optimale afsæt til en karriere i reklamebranchen
– måske hos os.
Det skal du gøre
Send os et link til dit CV og evt. portfolio, samt en kort beskrivelse af hvem du er, og
hvad du brænder for, til jesper.moller@grey.com. Søger I som et team, er det vigtigt,
at I sender begge jeres portfolios med.
Lige nu søger vi praktikanter til efteråret 2020 (august – december 2020). Vi er løbende
på udkig efter dygtige og kreative praktikanter og har derfor ingen decideret deadline,
men søger du til efteråret 2020 vil vi gerne høre fra dig senest 1/4 og gerne før. Vi
afholder samtaler løbende og ansætter når vi finder de rigtige. Vi er selvfølgelig
fleksible i forhold til studieopgaver, allerede planlagt ferie osv.

