CARAT DEEP BLUE SØGER NYE KOMMUNIKATIONSTALENTER
CARAT DEEP BLUE SØGER AMBITIØSE OG TALENTFULDE PRAKTIKANTER
Brænder du for markedsføring, kommunikation og medier? Er forbrugerindsigt og
kommunikationsstrategi det, du drømmer om at arbejde med? Synes du nye medier og alt, hvad der
sker i det digitale kommunikationsunivers, er spændende? Er du interesseret i at være med til at lave
kreativ og integreret kommunikationsplanlægning på en række af Danmarks mest spændende brands?
Så er dette praktikforløb helt sikkert noget for dig.
Du får lov til at arbejde på en række af nationale og internationale kunder. Det er vigtigt, at du har en
høj stresstærskel og kan bevare overblikket, når det går stærkt. Du skal kunne omsætte komplekse
problemstillinger til simple løsningsforslag og have sans for formidling både skriftligt og mundtligt. Dit
sind skal være analytisk, men ikke indadvendt og du skal brænde for at gøre en forskel.
Du vil komme til at arbejde med kreative workshops, fokusgrupper, trends, udarbejdelse og integration
af forbrugerindsigter, strategiprocesser og udvikling af kommunikationskoncepter. Kendskab til MS
Office-pakken og Index Danmark er i høj kurs, men vi ansætter i højere grad på personlighed og
gennemslagskraft. Resten lærer vi dig hen ad vejen.
Vi søger personer med forskellige kompetencer og via løbende samtaler, tilpasser vi arbejdsopgaverne
til dine evner, interesser og udviklingsønsker.
Til det næste semester søger vi :
3 talenter til København og 2 talenter til Aarhus i perioden primo august til ultimo december 2012.
Praktikken varer 5 måneder og er ulønnet, men der er gratis frokost. I Aarhus bor vi lige ved åen, og
inden længe flytter vi også ned til kanalerne i København, når vi overtager vores nye domicil på
Christianshavn.
Lyder ovenstående interessant så send en motiveret ansøgning, CV og billede til
kontakt@caratdeepblue.dk – inden d. 17 maj.
Hvis du vil have input om arbejdet fra vores nuværende praktikanter kan du kontakte Insider i
København Signe Søndergaard (tlf.: 22 99 51 40) og Insider i Aarhus Thomas Frost (41 28 52 21)

Læs mere om os og se hvad tidligere praktikanter siger på caratdeepblue.dk.

Fra første dag meldte jeg ud til venner og bekendte, at jeg havde fået drømmepraktikpladsen –
og denne udmelding har holdt stik! Carat Deep Blue har budt på søde kolleger, ansvar og
varierede arbejdsdage uden et eneste kedeligt øjeblik. Jeg er nu klar til at skifte bøgerne ud
med virkeligheden! Signe Søndergaard, Praktikant 1. halvår 2012
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