BRØNDBY IF SØGER PRAKTIKANT
TIL KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN
Fra januar 2023 er der en ledig plads i Brøndby IF’s kommunikationsafdeling til en
produktionsglad og læringsparat praktikant. Er du den rette?
Du vil blive en del af et team, der hjælper hinanden på tværs af platforme og afdelinger.
Her er to dage sjældent ens, og der kan med kort varsel blive vendt op og ned på dagens
planlagte opgaver. Det er med til at gøre det til en af Danmarks sjoveste arbejdspladser, og
man får lov til at prøve kræfter med både journalistiske og kommunikative opgaver.
Vi løber stærkt - også for hinanden. Vi griner - af og med hinanden. Og selvfølgelig taler vi
om fodbold, men langt fra kun om fodbold.
Men nok om os. Hvad vil vi gerne se i dig?
Vi forventer, at du …
- har påbegyndt en relevant uddannelse inden for sprog, kommunikation eller journalistik
- har en stærk og sikker formuleringsevne
- brænder for at producere indhold i tekst og billeder
- har sans for at opsnuse in-house historier
- ikke er bange for at byde ind med idéer
- er frisk på at have egne og vigtige ansvarsområder
- er klar til at bidrage på udvalgte kampdage (typisk søndage)
- kan påbegynde praktikforløbet i januar 2023
Vi kan tilbyde …
- seks måneders ulønnet praktik i en af Danmarks mest eksponerede virksomheder
- en plads i en dynamisk afdeling, der arbejder på tværs af organisationen
- ansvar for egne områder
- rig mulighed for at byde ind og påvirke egne opgaver
- plads til kreativitet og nytænkning
- løbende sparring og opfølgning på udviklingsområder
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
Thomas Duekjær
tdu@brondby.com
+45 60 60 04 08
Send en motiveret ansøgning samt CV til ovenstående mailadresse. Vi holder samtaler løbende,
men sigter mod at have praktikpladsen besat senest 16. december 2022.

