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CARAT DEEP BLUE SØGER AMBITIØS OG TALENTFULD PRAKTIKANT
Brænder du for markedsføring, analyser og medier? Elsker du at dykke ned i tal for at finde svaret
på, hvorfor forbrugere tænker og opfører sig, som de gør, eller hvorfor kampagner virker eller ikke
virker? Kan du lide at omsætte, hvad du finder ud af til konkrete strategiske anbefalinger? Så er
dette job helt sikkert noget for dig .
Du får lov til at arbejde på en lang række af alt fra nationale til internationale kunder. Det er
vigtigt, at du har en høj stresstærskel og kan bevare overblikket, når der er travlt. Du skal gerne
kunne omsætte komplekse problemstillinger til simple løsningsforslag. Dit sind skal være analytisk,
men ikke indadvendt, og du skal brænde for at gøre en forskel. Uddannelsesretning er ikke
afgørende, bare du har flair og interesse for tal.
Arbejdet vil bestå i at hjælpe med at lave oplæg til analyser, planlægge udførelsen, knuse tallene
og komme frem til de resultater og anbefalinger, der betyder noget for vores kunders fremtidige
kommunikation og markedsføring. Kendskab til MS Office-pakken er i høj kurs og har du også
stiftet bekendtskab med SPSS og/eller Index Danmark er det perfekt, men absolut ikke et krav. Vi
ansætter i højere grad på personlighed og gennemslagskraft. Resten lærer vi dig hen ad vejen og
vi tilpasser løbende arbejdsopgaverne til dine evner, interesser og udviklingsønsker.
Praktikken varer 5 måneder og er ulønnet, men der er gratis frokost. Arbejdsstedet vil være på
vores nye domicil på Christianshavn. Perioden er primo august – ultimo december 2012.
Lyder ovenstående interessant, så send en motiveret ansøgning, CV og billede til
kontakt@caratdeepblue.dk - inden d. 17 maj 2012.
Hvis du vil have input om arbejdet fra en af vores nuværende praktikanter, kan du kontakte
Helene Thoresen på tlf. 20 95 95 14.
Læs mere om os og se hvad tidligere praktikanter siger på caratdeepblue.dk
Jeg har fået et suverænt godt kendskab til branchen, som jeg ikke kunne have fået
på anden vis. Jeg er blevet kastet ud i udfordrende opgaver med både ansvar og
frihed til nytænkning. Det er et spændende arbejdsmiljø med høje ambitioner og en
stor portion seriøsitet, men der er i høj grad også plads til upassende jokes. Helene
Thoresen, praktikant 1 halvår 2012
Spørgsmål til praktikforløbet?
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