
VI SØGER EN KOMMUNIKATIONS/SOME PRAKTIKANT 

Er du god til at skrive nyheder og lave et godt SoMe-opslag? Og vil du prøve din teoretiske viden 
af i praksis i spændende lille virksomhed? Hos Karoline Trier søger vi en medarbejder der kan 
varetage vores marketing og kommunikationsopgaver.   
På madskolen brænder vi for formidling af bæredygtighed, madglæde og fælleskab. Vi underviser 
og laver events for en bred målgruppe, som er børnefamilier, skoleklasser, madglade voksne og 
virksomheder. 
Vi savner èn der kan forstå vores mission og formidle vores værdier gennem sociale medier.  

DINE OPGAVER BLIVER: 
-   At have ansvaret for vores sociale medier 
- At filme og tage billeder til sociale medier 
- At skrive og formulere tekster til SOME opslag, nyhedsbreve og andet marketingsmateriale 

DU ER: 
-   Studerende indenfor kommunikation, journalistik eller marketing 
- Interesseret i mad og formidling 
- God til at tage billeder og har blik for fine øjeblikke 
- God til at skrive fængende tekster og har humor 
- God til Facebook, Instagram mf. og måske kender lidt til Wordpress 

Du kommer til at have ansvaret for vores sociale medier i samarbejde med os, men jobbet kræver 
at du har lyst og mod til at tage ansvar, løse uforudsigelige opgaver og kan arbejde selvstændigt 
med dine opgaver. 

Timeantallet og arbejdstider varierer og kan tilpasses dit studie, men vi forventer, at det er min 20 
timer ugentligt. Praktikforløbet er på minimum 3 mdr, men gerne længere, og er ulønnet. Hvis du 
er den rigtige til vores team håber vi meget, at du har lyst til at fortsætte som 
studentermedhjælper efter praktikforløbet. 

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Karoline Trier på info@karolinetrier.dk eller på tlf. 78 
70 75 01. 
For at søge stillingen sendes en ansøgning og dit CV på mail: info@karolinetrier.dk. Vi afholder 
løbende samtaler. 

Vi ser frem til at læse din ansøgning. 
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