Gottlieb Paludan Architects
		søger praktikant til kommunikationsafdelingen

							i forårssemesteret 2019

Hos Gottlieb Paludan Architects beskæftiger
vi knap 100 arkitekter, landskabsarkitekter og
konstruktører og vi arbejder med arkitektur,
design, byudvikling, landskab og planlægning
inden for forretningsområderne Mobilitet, Energi
og Erhverv.
I kommunikationsafdelingen er det vores opgave at
fortælle om, hvem Gottlieb Paludan Architects er og hvad
vi laver – på mange forskellige platforme og til en række
forskellige markeder. Vi søger en praktikant med interesse
for arkitektur og byudvikling og med lyst til at indgå i et
travlt kommunikationsteam. Der er mulighed for løn i
praktikperioden.
Praktikant:
Vi søger en studerende med gode kommunikative evner,
som formår at skrive forståeligt og fængende, præcist
og kvalificeret om fagligt stof. Som praktikant vil du
samarbejde med vores kommunikationschef og projektleder
om at planlægge og producere materiale til web, skrive
pressemeddelelser, arbejde med sociale medier, film og
faglige arrangementer.

Som praktikant forventer vi, at du
- er i gang med en relevant uddannelse
- skriver et fejlfrit dansk og engelsk. Nordiske
sprogkundskaber er et plus
- har talent for at formidle og tilpasse budskaber til
forskellige målgrupper, medier og platforme
- kan arbejde selvstændigt og trives med deadlines
- har erfaring med Microsoft Office, Photoshop og Indesign
- erfaring med film er et plus
Vi tilbyder:
- et højt ambitionsniveau, fagligt stærke kolleger og
selvstændigt ansvar med variation i opgaverne
- en stejl læringskurve med faglig sparring
- en kreativ, travl, international og spændende
arbejdsplads med mange søde og hjælpsomme kolleger
- mulighed for løn og en supergod frokostordning
Lyder dette interessant, så send ansøgning og CV til
job@gottliebpaludan.com inden d. 15. december. Anfør
venligst “Praktikant til kommunikation” i emnefeltet.
Vi afholder løbende samtaler, og ansætter gerne inden
deadline hvis vi finder den rette. Så vent ikke for længe med
at sende din ansøgning.
Praktikstart aftales ved ansættelse.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kommunikations- og Udviklingschef, Sten Sødring på
ssj@gottliebpaludan.com eller tlf. +45 4079 0220.

