OUTSOURCE SØGER
SoMe praktikant
HOS OUTSOURCE LEDER VI EFTER PRAKTIKANTER,
DER HAR MOD PÅ AT SKABE STÆRKE RESULTATER
GENNEM SOME ANNONCERING FOR VORES KUNDER
Søger du en stilling som SoMe-praktiant, og ønsker du at lære mere omkring, hvordan
du skaber målbare resultater for dine kunder? Har du interesse for annoncering på
SoMe, og vil du udvide dine kompetencer? Så er Outsource stedet for dig.
Du kommer til at arbejde sammen med et kompetent team af specialister og eksperter,
som vil gøre dig endnu skarpere indenfor annoncering. Du kommer til at have ansvar
fra starten og vil hurtigt komme til at sidde med egne kunder.
Som praktikant hos Outsource vil du opleve:
opleve:
•Spændende og lærerigt praktikforløb.
•Selvstændige opgaver og tillid under ansvar.
•Indblik i at skabe stærk annoncering, der skaber værdi-

Hos Outsource er det vigtigt for os, at vores
praktikanter hele tiden udvikler sig og lærer nyt,
samt får muligheden for at stå på egne ben.
Derfor vil du hurtigt få ansvar for både nye og
eksisterende kunder.

for kunden.
•Tekniske og kreative udfordringer igennem nytænkning
af kundens annoncering.
•Optimering af kundens preformance igennem SoMe
ads.
•Annoncering til forskellige brancher.

Om du har erfaring eller ej, er ikke en vigtig
faktor hos os. Vi står klar til at lære dig alt, hvad
du får brug for, så du i sidste ende bliver en
dygtig SoMe specialist. Du lærer at tage ansvar
for dig selv og kunderne. Det er vigtigt, at du er
glad for at kommunikere og samarbejde med
kunder.

Din profil:
•Du er under uddannelse, indenfor relevant område.
•Du har interesse inden for annoncering på SoMe.
• Selvstændig og ivrig for at lære.
• Er udadvendt, social og en teamplayer, som er klar på
at arbejde både selvstændig og på tværs af afdelingerne.
•Dedikeret til dit arbejde.

Vi tilrettelægger din praktik efter din uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Hvis
dette lyder som noget for dig, og du gerne vil
være en del af fællesskabet hos Outsource – så
send en ansøgning til:
Kontakt specialist Helena Witte på mail:
hhw@outsource.dk
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