VIZEUM SØGER 3 AMBITIØSE & TALENTFULDE
PRAKTIKANTER TIL EFTERÅRET 2017
Brænder du for brand communication og marketing, og ønsker du at prøve dine talenter af på nogle af Danmarks største brands, så har vi hos Vizeum en unik chance
for dig.
Vizeum er et mediebureau og en del af Danmarks største bureaugruppe, Dentsu Aegis Network. Vi er blandt de største annoncører i Danmark kåret som det mest digitalt tænkende og
innovative mediebureau i Danmark. Derfor er vi naturligvis også på udkig efter talenter, som
kan se perspektivet i at tage med på denne rejse, og som har en naturlig nysgerrighed for,
hvad der rør sig i branchen.

OM JOBBET
Vi søger praktikanter til både vores client service-, digital- samt vores strategiafdeling, Integrate. Gældende for alle tre stillinger er, at du kommer til at sidde på vores kontor i København sammen med 25 søde og rare kollegaer, som i samarbejde servicerer vores kunder med
rådgivning inden for strategi, marketing, mediestrategi samt medie- og kampagneplanlægning. Vi har store og alsidige kunder på tværs af brancher, der vil give dig dyb indsigt i de
systemer, som ligger bag vores rådgivning, samt deltagelse på møder både internt og eksternt.

OPGAVER I VIZEUM CLIENT SERVICE
•
•
•

Indsigt og oplæring i systemer der danner baggrund for udviklingen af konkrete anbefalinger til projekter.
Support til Vizeums kunderrådgivere, herunder projektledelse, præsentationer og rådgivning.
Kontakt med kunder, mediehuse og andre leverandører.

OPGAVER I VIZEUM DIGITAL
•
•
•

Supportere på digitale kampagner og projekter.
Udarbejde indsigtsbaserede analyser, der anvendes i den digitale mediestrategi og indkøb.
Udarbejde digitale kampagneevalueringer.

OPGAVER I VIZEUM INTEGRATE
•
•
•
•

Biddrage til udvikling af kreative koncepter og integrerede kommunikationsløsninger.
Strategiudvikling og desk research til projekter.
Support til udvikling af kundepræsentationer.
Projektledelse på new bizz opgaver mm.

Gældende for alle tre positioner er, at du vil få en alsidig hverdag, hvor du vil have mulighed
for at prøve kræfter med den virkelige verden og få en god forståelse af bureauets helhedsydelse, som stiller dig stærkt både i og uden for mediebranchen. Dine opgaver vil variere fra
at være selvstændige, hvor du selv har ansvaret for at løbe en opgave i mål til at indgå i større
samarbejder, hvor du vil bidrage til en fælles løsning på et projekt.

KVALIFIKATIONER
-

Ansvarsbevidst ift. de arbejdsopgaver, du bliver tildelt
Et stærkt drive med fokus på altid at vælge den bedste løsning
Selvstændighed ift. at turde tage en opgave og løbe den i mål
Opretholde en høj kvalitet i spændet af forskellige opgaver, hvor nogle vil være rutinemæssige.

HVAD SIGER DIN FORGÆNGER?
”Som praktikant er jeg budt solidt velkommen til den virkelige verden og fået erfaringer, jeg
ikke kan læse mig til på skolebænken. Jeg har fået et brugbart indblik i, hvordan annoncedistribution fungerer på tværs af offline og online medier, arbejdet med segmenteringsanalyser,
samt hjulpet med udarbejdelse af medieplaner for en række af Vizeums skønne kunder. Praktikforløbet har for mig været det perfekte springbræt til, hvad der venter mig ‘derude’, og det
har uden tvivl åbnet mine karrieremuligheder.”
Kathrine Lund
Client Associate Vizeum
[praktikant hos Vizeum efteråret 2016]

FORMALIA
Start august t.o.m. december, dog er vi fleksible ift. dine studier. 4 måneder er dog et minimum for at sikre gensidig gevinst ved praktikopholdet. Praktikken er fuldtid og er ikke lønnet,
men vi kan tilbyde et super kollegialt miljø, spændende udfordringer, en varieret hverdag og
ikke mindst en lækker frokostordning.
Vores kontor i København, som vil være din arbejdsplads, er placeret på Christianshavn –
Overgaden neden Vandet 7, 1414 Kbh K.
Send en motiveret ansøgning vedlagt CV og billede til kathrine.lund@vizeum.com, markér
ansøgningen ”Vizeum praktikant”. Vi vil løbende indkalde til samtaler, så send din ansøgning
hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at tage fat i associate,
Kathrine Priergaard Lund, på ovenstående mail eller på tlf. 51883756.

Deadline for ansøgninger er 17. marts 2017.

