
Uncle Grey søger Creative Web Intern til efteråret 2020 
 
Interesserer du dig for web design og udvikling? Drives du af at arbejde med kreativ digital design, 
der løser konkrete forretningsmål og udfordringer? - Så er du muligvis vores nye intern.  
 
Hvad skal du lave? 
Du får mulighed for at blive en del af vores digitale team, hvor du med sparring fra dygtige og søde 
kollegaer, vil deltage i design og udvikling af alt fra kampagne sites til nyhedsbreve. Du skal have 
interesse i og flair for at omsætte vores kunders ønsker og målsætninger til kreative og intelligente 
digitale løsninger.  
 
Praktikforløbet vil blive tilpasset dine kompetencer, og interesser, og vil tage udgangspunkt i 
digital- design og udvikling. Til dagligt vil du også assistere i udarbejdelse og vedligeholdelse af 
forskellige digitale opgaver på tværs af bureauets kunder. Vi ser helst, at du på forhånd har 
forståelse og passion for web- design og udvikling, forretningsforståelse, interesse i strategi og god 
kommunikation. 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 multimediedesigneruddannelse eller lignende. Uddannelsen er ikke 
bestemmende for, om du bliver vores nye praktikant, det vigtigste er dit gåpåmod, passion inden 
for web- design og udvikling og lysten til konstant være opdateret på nye tendenser indenfor 
design og teknologi. Du skal gerne have erfaring med udvikling af Wireframes og prototyper måske 
kreeret i Marvel, InVison eller XD. Du kender forskellen på UI og UX, men forstår vigtigheden af og 
samspillet mellem de to. Du kender til udvikling af websites gerne baseret på WordPress eller 
lignende platforme. Erfaring indenfor basal HTML, CSS og JavaScript er et krav, hvor kendskab til 
programmeringssprog som f.eks. PHP vil være et plus. Om du designer i Sketch, XD eller Figma er 
ikke afgørende, men du ved, at Photoshop er til redigering af billeder og ikke til web design. Du 
skal kunne trives i en travl hverdag, hvor en dag sjældent er ens.  
 
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. 
 
 


