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PRAKTIKANT MED INTERESSE 
FOR MARKEDSFØRING, KOMMUNIKATION, 
GRAFISK DESIGN MV.
Med henblik på oprettelse af en ny fælles marketingsfunktion for Brix & Kamp A/S og Hjørring Antenneselskab, 
søger vi en akademisk praktikant, der over en periode kan være med til sætte gang i processen, med andre ord 
evt. skabe sin egen fremtidige stilling.

Opgaverne er forskellige og kan spænde lige fra udarbejdelse af informationsmateriale til hjemmeside, sociale 
medier og nyhedsbreve, til referenceblade i forbindelse med tilbud/ konkurrencer. Derudover opgaver med markeds-
undersøgelser og produktion af videoer til instruktion/undervisning.

Brix & Kamp A/S er et rådgivende ingeniørfirma med knap 50 ansatte, med en bred vifte af kompetencer inden for 
projektering og rådgivning til byggebranchen. Hjørring Antenneselskab - HAS er en selvstændig antenneforening, 
der leverer tv- og bredbåndsløsninger til ca. 20.000 husstande i Hjørring Kommune. 

Vi søger en praktikant, der kan:
• udarbejde kommunikationsmateriale til hjemmeside og HAS´ tv-kanal, herunder nyhedsbreve og indslag til  
 hjemmeside, Facebook og LinkedIn.
• gennemføre og lave analyse af mindre markeds- og medlemsundersøgelser for HAS
• udarbejde instruktionsmateriale på skrift eller i video
• koordinere forskellige markedsføringstiltag 
• udarbejde forslag til kommende medlemsarrangementer for HAS i samarbejde med øvrigt netværk

Vi kan tilbyde dig:
• en spændende og varieret hverdag, hvor du selv kan have stor indflydelse på indholdet i dit praktikforløb.   
 Du skal lære noget – og vi skal have udbytte af din tid her.

Praktisk information:
Start- og sluttid er fleksibelt, så det passer ind i dit studieforløb. Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen. Arbejds-
pladsen er Nørrebro 11, 9800 Hjørring, der ligger ca. 10 min. gang fra togstationen. 

Praktikken er ulønnet, men vi dækker udgift til Rejsekort og frokost. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingschef Anders Langeland Christensen på tlf. 21 61 30 63. 
Send din ansøgning til hr@brixkamp.dk inden den 15. oktober 2019.


