
 

               

Marketing-praktikant med digitalt flair   
Kunne du tænke dig at prøve din teoretiske viden om af i praksis og samtidig arbejde med stærke 

brands inden for økologi og sundhed? Og er du knivskarp på digitale medier så du kan medvirke 

til, at skabe engagerende content? Så søger vi lige nu en marketingpraktikant i 3-6 måneder til 

vores marketing team.  

 

Som praktikant bliver du en del af et dynamisk og engageret marketing team, der står i spidsen for 

stærke varemærker i forskellige forretningsområder. Du vil kommer til at arbejde med brands som 

Urtekram, Friggs, ESKIO-3 med flere. Det er en fordel, hvis du har en naturlig interesse for digital 

marketing, er en sproglig haj og trives med forskelligartede opgaver.  

 

Dine primære arbejdsopgaver bliver: 

 Planlægning og prioritering af indsatserne på sociale medie kanaler i samarbejde med Digital 

Medie Koordinator. 

 Oversættelser og tekstforfatning, der sikrer tydeligt og ensartet kommunikation på tværs af 

digitale kanaler.  

 Håndtering af nyhedsbrev i Mailchimp.  

 Udviklet målrettet og engagerende content til vores websider.  

 Assistere med praktisk håndtering af influencersamarbejde samt presseudsendelser.  

Vi forventer at du:  

 Du har en solid forståelse for digital marketing og brugen af sociale medier. 

 Arbejder struktureret og har øje for detaljen. 

 Er en skarp kommunikator, der er flydende i skrift og tale på både dansk og engelsk.  

 Er i gang med en uddannelse inden for kommunikation eller marketing – digital marketing er 

et plus. 

 Er proaktiv, selvstændig og trives i en hverdag fyldt med forandringer.  

 Er en holdspiller, der ikke er bange for at tage fat.  

Praktikstilingen forløber i overensstemmelse med din uddannelsesintuitions krav og retningslinjer.  

Midsonas hovedkontor er placeret i Mariager og der er mulighed for hjemmearbejde også.  

 

ANSØGNING 

Send motiveret ansøgning samt CV til vores digitale koordinator, Sara Nyvang Hassing på mail, 

sara.nyvang.hassing@midsona.dk  

Vi inviterer til samtale løbende. 

 

MIDSONA er en af Nordens førende leverandører inden for økologi og sundhed. Vores mission er, at 

hjælpe mennesker til et sundere liv – og vi har en bred portefølje af brands og produkter inden for 

fødevarer, økologi, sundhed, helse og kosttilskud. Midsona har hovedkontor i Malmø, mens den 

danske organisation ligger i Mariager og med et kontor i Tilst, nær Aarhus. Vi er en virksomhed med 

fokus på bæredygtighed, sundhed og tilbyder bl.a. vores medarbejdere en økologisk frokost. Vi er 

ambitiøse, resultatorienterede, men har en uformel omgangstone og højt til loftet. 

 


