
KOMMUNIKATIONS- OG 
DIGITAL MARKETINGPRAKTIKANT 
Praktikforløb - Foråret 2020

Leder du efter praktikplads i foråret 2020? Og ønsker du at prøve kræfter med digital 
markedsføring, samt andre arbejdsområder som for eksempel content produktion til blog, 
website og SoMe eller online markedsføring i form af Google Ads og LinkedInannocering?

Så skal du ta’ og læse med videre her…

COLIBO

Colibo er en aarhusiansk startup, der arbejder med private, offentlige, globale og lokale 
kundesegmenter. Vores produkt er en intuitiv og brugervenlig digital platform, i form af et in-
ternt kommunikationsværktøj, også kendt som et intranet. Platformen hjælper vores kunder til 
at løse daglige udfordringer, forbedre den interne kommunikation og skabe et godt rammesæt 
for den interne vidensdatabase. Colibo binder kollegaer sammen på tværs af landegrænser og 
afdelinger. 

Som praktikant hos Colibo bliver du en del af vores marketing team, samtidig vil du også ar-
bejde i tæt relation med vores Salg og Customer Success afdeling. Foruden nævnte afdelinger 
huser kontoret vores Platform og Consulting team. Du bliver dermed en del af et passioneret 
team med et fedt kollegaskab på tværs af hele virksomheden. 

PRAKTIKFORLØBET

I dit praktikforløb vil der være mulighed for at prøve kræfter med:

• Content creation til blandt andet blog, nyhedsskriv og emails
• Online markedsføring på SoMe og via Google ads
• SEO og tekstforfatning
• Inbound markedsføring via vores CRM-system, Hubspot
• Videoproduktion i form af kundecases

Colibo har flere års erfaringer med praktikforløb med studerende fra forskellige studieretnin-
ger. Hos os er der mulighed for at få skræddersyet dit forløb og tilpasse det til netop dine 
kompetencer og ambitioner. Vi sørger selvfølgelig også for at sætte en ramme og udfordre dig, 
så du får en masse nyt med i bagagen herfra. 
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LIDT OM DIG

Vi forventer, at du kommer med et nysgerrigt sind og er klar til at lære. Vi ønsker samtidig, at 
du har kompetencer eller interesser, der inkluderer nedenstående: 

• Kommunikative evner, både skrift og tale (dansk og engelsk) og formår at formidle budska-
ber til rette målgruppe

• Du har erfaring med hele Office-pakken. Samtidig er det er en fordel, hvis du kender til 
Photoshop og InDesign

• Er lærenem og har en gå-på mentalitet, når det kommer til at forstå nye digitale systemer  

VI TILBYDER

• En god arbejdsplads til at lære om udvikling inden for kommunikation og digital markeds-
føring

• Et praktikforløb, hvor du arbejder på lige fod med dine kollegaer i virksomheden, med en 
tilknyttet vejleder/mentor

• Et professionelt, men alligevel, afslappet arbejdsmiljø, med gratis frokost og sociale events  
• Samt mulighed for at bruge dit forløb til et videre afsæt i et specialeforløb 

HVAD NU?

Send din motiveret ansøgning og cv til brv@colibo.com. Vi glæder os til at læse den!

LIDT PRAKTISK

Der lægges op til at forløbet er for hele forårssemesteret, altså min. 4 måneder. Du bliver en del 
af Colibo’s dagligdag og dine arbejdstider er på lige fod med øvrige ansatte. Der er dog altid 
plads til at skrive på din praktikopgave, vejledning og sideløbende fag.  

Igennem mit forløb hos Colibo har jeg fået tilspidset mine kompetencer indenfor 
en bred vifte af områder, såsom: Content marketing, inbound marketing 
strategieksekvering, PPC-annoncering mv. Det var enormt værdifuldt, at få 
praktiske erfaringer med områder, som blot blev berørt teoretisk på mit studie. 
Som praktikant har du enormt frie rammer til, for det første, selv at definere dine 
interesseområder og derefter konkrete arbejdsopgaver, men også din arbejdsd-
agens gang. Hvis du har et spørgsmål, er der tid og rum til at få afklaret det, af 
fagligt kompetente kolleger. Her er der ingen dumme spørgsmål og menneskerne 
omkring dig er oprigtigt nysgerrige på dine arbejdsområder. 

Så alt i alt: Leder du efter en praktikplads, hvor du kan udfolde kreativt i form af 
content marketing, opnå praksisnære færdigheder med PPC-annoncering eller 
noget helt tredje, så er Colibo et suverænt arbejdsmiljø.

  - Mads Ulrich Holm 


