
PartyVikings søger en

Online Marketing
praktikant

Har du et kreativt og engageret talent indenfor online marketing? Studerer du
indenfor content creation, UX og/eller frontend udvikling? Så kan vi tilbyde dig en
unik mulighed; At få et spændende og udfordrende praktikophold og deltage aktivt i
vores vækstrejse.

Vores formål er at gøre verden til et sjovere sted. Vi har en klar holdning til, at underholdning, spil og leg i høj
grad er med til at samle mennesker, og det vil vi meget gerne bidrage til. Vi lykkes med vores formål ved at
inspirere vores mere end 60.000 følgere på vores SoMe platforme, og ved at tilbyde det største udvalg af alle
de nyeste og sjoveste fest- og underholdningsrelaterede gadgets online.

I dag sælger vi igennem vores 4 (snart 6) egne webshops til hele Europa, og vores mål er løbende at tilføje nye
webshops til porteføljen. Vi er en arbejdsplads, hvor godt humør, high fives og arbejdsglæde er i fokus.
Vi har hastigt vokseværk, og vi søger derfor kollegaer til at styrke vores team.

DIN PROFIL
- Du har et skarpt, kreativt og engageret talent
indenfor online marketing

- Du har en positiv, struktureret og stabil profil, der
slet ikke kan lade være med at tage ansvar

- Du studerer mediegrafiker,
markedsføringsøkonom, multimediedesigner eller
anden relevant uddannelse inden for online
marketing

- Gerne med kendskab til Adobe pakken

DINE ANSVARSOMRÅDER
- Online marketing, herunder kreativt indhold og
content til de forskellige platforme

- Planlægning, strukturering og eksekvering af
SoMe på vores danske og udlandske kanaler

- Videreudvikling og implementering af design og
funktioner på vores platforme

- Opretholde vores skarpe grafiske profil

- Eksekvering af diverse ad hoc-opgaver som følge
af strategiske beslutninger

DU TILBYDES
- En spændende og afvekslende hverdag i et mindre
team bestående af højt engagerede kollegaer

- Indblik i driften bag en succesfuld og hastigt
voksende international e-handelsvirksomhed

- Et praktikophold med spændende og udfordrende
opgaver

- Du får egen kontorplads i moderne og
professionelt kontormiljø

- Fuldtidsstilling (37 timer) i 4-5 måneder
- En af Danmarks sjoveste arbejdspladser

ANSØGNING
Lyder ovenstående praktikstilling interessant for
dig, er du mere end velkommen til at sende din
ansøgning samt CV til je@partyvikings.dk

Ansøgningsfrist: d. 1. december 2022
Opstart: d. 2. januar 2023
Lokation: Haraldsvej 60, Indgang E,
8960 Randers SØ

Skriv eller ring på 22 10 02 19 til stifter og direktør
Joachim Enggaard, hvis du har uddybende
spørgsmål.


