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Praktikant til marketing og kommunikation 
Er du i gang med en uddannelse inden for marketing og/eller 
kommunikation, og er klar et praktikforløb i en voksende virksomhed? 

Så har du chancen for at få en engageret og selvstændig praktikplads, du skal være indstillet 
på mange forskelligartede arbejdsopgaver, og blive en del af et hold, hvor alle bidrager og er 
fleksible. Samtidig kan vi forhåbentlig give dig den erfaring, du måske mangler på dit CV. 
Vores forestilling er at: 

Du som praktikant i vores marketingsafdelingen i Randers kommer til at beskæftige dig med 
marketing, kommunikation og strategi af Inca´s selskaber og dets brand udadtil. 

Du bliver en aktiv del af vores hverdag og vil få et indgående kendskab til mange processer 
og arbejdsopgaver i et mindre firma. 
Vi vil bestræbe os på, at du i praktikperioden får berøring med hele organisationen, og at du 
bliver udfordret og udvikler dig gennemselvstændige opgaver afhængig af dine kompetencer 
og interesser. 

Dine primære arbejdsopgaver bliver: 
• Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside i WordPress og Shopify webshop. 
• Vedligeholdelse og udvikling af vores profiler på de sociale medier. 
• Udarbejdelse af nyhedsbreve og kampagneaktiviteter om vores ydelser og produkter. 
• Diverse frontend- og backend opgaver 
• Ad hoc-opgaver 

Sammen med din leder vil dine opgaver kunne tilrettelægges efter interesse, og I vil sammen 
definere, hvilke projekter du skal være med på. 

Hvad vi forventer af dig som person at: 
• Du er velformuleret og udadvendt 
• Du er god til engelsk. 
• Du er energisk, dygtig og ambitiøs 
• Du er kvalitetsbevidst og løsningsorienteret 
• Du kan identificere dig med værdierne: Ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed 

Interesseret: 
Vi holder samtaler løbende, så send os hurtigst muligt din ansøgning. Du kan ansøge ved at 
sende en ansøgning til inca@inca.dk. Send gerne en kort ansøgning + CV. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 


