
Er du interesseret? 
Så send din ansøgning og CV 

til job@logimatic.dk

Sofiendalsvej 5B 
DK-9200 Aalborg

12 uger med  
fleksibel opstart

Har du spørgsmål? 
Så er du velkommen til at  

kontakte HR-chef Lene Dahlstrøm 
på tlf. 96 34 70 00

“Vi søger de bedste medarbejdere, 

der ønsker at gøre en forskel og 

være en del af vores spændende 

globale udvikling.”

Følg os på  f og in - på LinkedIn kan du høre hvad tidligere praktikanter udtaler om deres forløb

Marketing Praktikant

Vil du arbejde med marketing i  
en international virksomhed?
Logimatic er en softwarevirksomhed med hovedkontor i Aalborg,  

og vi søger lige nu engagerede praktikanter til vores marketingteam!

Vil du afprøve dine evner indenfor det grafiske, tekstforfatning og sociale medier, 
så grib muligheden! Hos os vil du blive involveret i mange forskellige opgaver,  
der tilpasses det, du brænder for. Du vil få indblik i processer, planlægning og  
samspil af marketingsaktiviteter, og blive meget klogere på alt hvad en  
international marketingsafdeling beskæftiger sig med. Som en naturlig del af 
virksomheden kommer du til at deltage i møder og aktiviteter på lige fod med  
resten af marketingteamet. Der vil være rig mulighed for at sparre med erfarne  
kolleger, og du kan desuden dygtiggøre dig via seminarer og webinarer. Hos os 
er der mulighed for fleksible arbejdstider, hvis du for eksempel har studiejob eller 
travle perioder grundet dit studie og eksamen.

Du er
• Ambitiøs og struktureret
• Kritisk tænkende og tør   
    stille spørgsmål
• Proaktiv og kommer med      
    forslag til nye initiativer 
• Skriftligt dygtig på dansk og 
    engelsk
• Åben og kontaktskabende

Du får indblik i 
• Adobe Photoshop,
    InDesign og Illustrator
• Google Analytics
• Tag Manager
• Search Console
• CMS-systemer

Typiske arbejdsopgaver
• Sociale medier (indhold og annoncering)
• Web & SEO
• Annoncer og kampagner 
• PR, artikler og nyhedsbreve
• Grafisk og kreativt arbejde
• Oversættelser (engelsk)


