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Vil du udvikle dine kompetencer inden for strategi, projektledelse eller kreativ konceptudvik-
ling? Så bliv praktikant hos Nørgård Mikkelsen i Odense eller København!

PRAKTIKANT

Om Nørgård Mikkelsen

Vi er strategisk tænkende, kreativt drevet og digital natives, men først og fremmest er vi et innovations- og kommunikations-

bureau, som bygger stærke brands.

Vores mål er helt enkelt: Vi vil skabe værdi for mennesker og vækst for brands.

Derfor er vores kultur baseret på forskellighed, og vores måde at arbejde på er åben og hybrid. Vi tror på, at forskellige 

 perspektiver giver bedre løsninger.

Vil du vide mere, besøg nmic.dk

Stillingen
Vi tilbyder dig et udfordrende job i bureau-
branchen med ansvar og mulighed for at 
af prøve vingerne. 
Her er højt til loftet og god stemning – og et 
stærkt fællesskab i udviklingen af dynamiske 
brands.
 
Du vil blive en fast del af bureauets hverdag, 
hvor du vil arbejde tæt med projektansvarlige 
kontaktpersoner, kreative art directors, grafi-
kere og tekstforfattere – og et stort digital team 
med innovativ produktudvikling. 
 
Din profil
Vi forventer, at du er under uddannelse – enten 
på universitetet eller en grafisk uddannelse. 
Du trives med nye udfordringer og kan hånd-
tere dine opgaver selvstændigt og med gåpå-
mod. 
Du er ansvarlig og tør tage initiativ – og du har 
en evne til at spotte indsigter i andre menne-
sker.
 

Et bureau med fællesskab
Vi er Nørgård Mikkelsen, et af Danmarks største 
reklamebureauer med 50 års erfaring og kon-
torer i København og Odense. Vi er strategiske, 
kreative og digital natives. Hos os hersker ægte 
familieånd og sammenhold – og vi kæmper 
sammen for de gode resultater og inspirerende 
kundecases.
 
Er du den vi søger?
Vil du være en del af Nørgård Mikkelsen i 
København eller Odense?
Send din ansøgning og CV til  
jobapplication@nmic.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!  
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