Er du nysgerrig på bureaulivet?

- Så er du måske vores prak9kant 9l e:eråret 2017

Har du lyst 9l og mod på at tage fat hos et mindre forandrings- og
kommunika9onsbureau, hvor der er kort fra idé 9l handling? Som prak9kant får du lov
9l at prøve kræ:er med en bred vi:e af opgaver inden for strategisk kommunika9on,
PR, journalis9k, projektledelse samt design og facilitering af workshops.
En dag hos os kunne for eksempel byde på:
• research og analyser
• produk1on af pressemeddelelser, nyhedsbreve, blogindlæg og webnyheder
• udarbejdelse af oplæg og præsenta1oner
• projektlederopgaver og workshops
• mødedeltagelse, beslutningsprocesser og kunderela1oner.
Vi forventer ikke, at du ved alt, men at du er nysgerrig og har mod på at springe ud i
opgaverne. Du kommer 1l at arbejde på lige fod med dine kolleger, og vi sæAer pris
på dine meninger og idéer. Hos os går den høje faglighed hånd i hånd med højt humør,
og vi leder først og fremmest eDer én, der passer ind på kontoret.
Vi forventer, at du fagligt:
• brænder for kommunika1on og formidling
• har erfaring med tekstproduk1on
• læser på overbygningen af en videregående uddannelse.
Personligt er du typen, der:
• elsker udfordringer
• er god 1l at arbejde selvstændigt
• er glad, energisk og har drive.
Hvem er vi?
U er et forandrings- og kommunika1onsbureau, der rådgiver oﬀentlige og private
virksomheder i troværdig kommunika1on. Vi hjælper virksomheder med at udvikle
kulturen, styrke kommunika1onen og sæAe kursen. Et reklamebureau skaber synlighed,
vi skaber troværdighed.
Hvornår og hvordan?
Prak1kperioden vil som udgangspunkt løbe fra august 1l og med december 2017,
men vi er ﬂeksible i forhold 1l din uddannelse og eksaminer. Du får 2.000 kr. om
måneden, og vi sørger for frokost.
Send din mo1verede ansøgning og CV 1l kathrine@u-communicate.dk gerne hur1gst
muligt og senest den 1. maj 2017. Vi aRolder samtaler løbende.
Spørgsmål?
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vores studiemedhjælper og 1dligere
prak1kant DiAe på 86 17 18 00 eller diAe@u-communicate.dk
Vi glæder os 9l at høre fra dig.
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