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Brænder du for kommunikation og markedsføring,  
kan du oversætte en kommunikationsstrategi til handling,  

er cases, storytelling og online kommunikation lige dig? 

Så tilbyder vi et spændende praktikforløb i et af Europas største transportcentre, hvor du sammen med direktøren 
og et professionelt kommunikationsbureau skal være med til at implementere en helt ny kommunikationsstrategi. 
 

Dine opgaver - Med udgangspunkt i vores ny kommunikationsstrategi og i tæt samarbejde med direktør og 
eksternt bureau vil dine arbejdsopgaver omfatte 

 udarbejdelse af kommunikationsplan/årshjul. Herunder mix af onlineplatforme/segmenter 
 identifikation og analyse af budskaber og casemuligheder 
 casebeskrivelser 
 udarbejdelse af contentplaner og content til website, nyhedsbreve og SoMe 
 desktop opgaver 
 virksomhedsbesøg og netværksmøder 
 deltagelse i møder med direktør og eksterne kommunikationsbureau 

 

Din profil - Det er vigtigt, at du 

 er ekstrovert og gerne vil møde nye virksomheder og mennesker 
 både forstår at lytte og har gennemslagskraft og tør byde ind med dine kompetencer og synspunkter 
 kan identificere de vigtige budskaber og finde de gode historier blandt de mange informationer 
 at dit faglige niveau er på plads især ift online kommunikation og som skribent 

 

Vi tilbyder - Padborg Transportcenter har mere en 100 medlemsvirksomheder. De fleste indenfor transport og  
logistikbranchen i et internationalt 24/7 miljø, så vi tør godt love dig et spændende og lærerigt praktikophold. 

 Tæt samarbejde med - og god og engageret sparring fra direktøren samt eksternt kommunikationsbureau.  
 En superspændende opgaveportefølge, som du selv får stor indflydelse på iht dine faglige udviklings- og 

interesseområder 
 Start – når passer ind i din studieplan samt fleksible arbejdstider med mulighed for hjemmearbejde i et vist 

omfang (aftales) 
 Transport og transportudgifter finder vi en løsning på  

 

Kontakt os – vi glæder os til at få dig med i teamet. Ring eller skriv til  

 Jesper Schimann Hansen, direktør  
 på tlf.  Mobil +45 61 44 24 04 
 eller mail jsh@padborgtransportcenter.dk 
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