
Uncle Grey søger Account Manager Intern til efteråret 2020 
 
Brænder du for at indgå i et større kreativt team, processtyring og udvikling af kampagner, så er 
det dig, vi leder efter! Uncle Grey søger Account Manager Intern til efteråret 2020. 
 
Hvad skal du lave? 
Du får mulighed for at blive en essentiel del af det daglige account team, hvor du med sparring fra 
dygtige og flinke kollegaer, vil supportere i udviklingen af kampagner for nye og eksisterende 
kunder. Som en del af account-teamet vil du assistere og koordinere på forskellige projekter og 
opnå mere ansvar i løbet af praktikperioden. Praktikforløbet vil blive tilpasset dine kompetencer 
og interesser, men vil tage udgangspunkt i deltagelse og assistance i processtyring fra brief til 
eksekvering, herunder research, de-briefs, planlægning af ressourcer, timing samt kreativ udvikling 
og produktioner. I dagligdagen vil du konkret stifte bekendtskab med udarbejdelse af budgetter, 
udvikling af tidsplaner samt være i dialog med kunder og eksterne samarbejdspartnere. Vi ser 
helst, at du på forhånd har forståelse og passion for god kommunikation, men uanset hvad vil 
forløbet være det optimale afsæt til en karriere i reklamebranchen – måske hos os. 
 
Hvad skal du kunne? 
Du er i gang med en videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, helst inden for 
kommunikation, projektledelse eller marketing. Uddannelsen er ikke bestemmende for, om du 
bliver vores nye praktikant, det vigtigste er dit gåpåmod, passion inden for projektledelse og 
nysgerrighed på at udvikle dig. Du skal gerne begå dig i Exel og Keynote – men vigtigst af alt, skal 
du trives i en travl hverdag i et agilt kontormiljø.  
 
Hvem er Uncle Grey? 
Vi er et bureau i konstant udvikling, og hvor to dage sjældent ligner hinanden. Vi er en ung og 
levende arbejdsplads med 70+ ansatte der har forskellige kompetencer indenfor kreativitet, 
design, strategi, medier, produktion og PR. Vi tror på, at stærke strategiske fundamenter krydret 
med kreative koncepter baner vejen for effektiv kommunikation og dermed kundens succes. Vi er 
stolte af at være et af de mest internationalt vindende danske reklamebureauer både på 
kreativitet og effektivitet. Vi arbejder blandt andet med kunder som: Bolia, Canon, Carlsberg 
Global, Naturlí, Burger King, Jem & Fix, Kvik, Waoo, mm. 
 
 
Hvad skal du gøre? 
Send os dit CV, samt en kort beskrivelse af hvem du er, og hvad du brænder for, til 
regitze.borgaard@grey.com. Lige nu søger vi praktikanter til efteråret 2020 (august/september) – 
december/januar 2020). Vi er løbende på udkig efter dygtige praktikanter og har derfor ingen 
decideret deadline, men søger du til efteråret 2020 vil vi gerne høre fra dig senest 1/8 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. 
 
 


