November 2017

KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT FORÅRET 2018

COBE søger en talentfuld og engageret kommunikationspraktikant, der kan starte i januar eller
februar 2018. Praktikperioden er min. 5 måneder, og arbejdstiden er 37 timer om ugen.
Som vores nye kommunikationspraktikant får du gode muligheder for at sætte dit præg på vores
kommunikationsaktiviteter, og du bliver involveret i en række forskellige arbejdsopgaver - fx:
•

Opdatere hjemmeside og sociale medier

•

Generelt PR-arbejde

•

Sammensætte pressekits

•

Skrive udkast til pressemeddelelser

•

Assistere i håndtering af nationale og internationale pressehenvendelser, spore udgående
pressemateriale og have dialog med journalister

•

Assistere i planlægning og afholdelse af div. events og arrangementer

•

Opdatere presselister og databaser

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores kommunikationsteam og arbejde med både
intern og ekstern kommunikation.
Kvalifikationer og kompetencer:
•

Du er studerende på en relevant uddannelse indenfor kommunikation, PR, journalistik,
arkitektur eller lignende

•

Du er flydende i dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt

•

Du er interesseret i arkitektur, kommunikation og PR

•

Du er god til at formulere dig skriftligt og kan vinkle en historie på den helt rigtige måde

•

Du har erfaring med sociale medier - både strategisk og praktisk

•

Du arbejder fokuseret i et travlt arbejdsmiljø

•

Du arbejder selvstændigt

•

Kendskab til Adobe Creative Suite og stærke grafiske egenskaber er en fordel

Praktikstillingen starter i januar eller februar 2018 og er min. 5 måneder. Arbejdstiden er 37 timer
om ugen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning inklusiv CV. Ansøgningen sendes til
internship@cobe.dk med emnet ”Intern – communications”. Samtaler afholdes løbende.
Om COBE:
COBE er et internationalt tegnestuefællesskab dannet i 2006. COBE ledes og ejes af arkitekt Dan
Stubbergaard og beskæftiger i dag ca. 100 dedikerede medarbejdere. Siden grundlæggelsen har
COBE markeret sig med en række prisvindende projekter i ind- og udland. Blandt tegnestuens mest
markante er Nørreport Station - Københavns travleste station, Danmarks nye rockmuseum,
Ragnarock, i Roskilde, samt planlægningen af Nordhavnen i København - Skandinaviens største,
mest ambitiøse byudviklingsprojekt. Vi tilbyder et praktikophold med gode ansættelsesforhold i et
dynamisk og moderne arbejdsmiljø, hvor du samarbejder med kompetente og specialiserede
kollegaer.

