
2 praktikanter til Marketing & Salg
søges til dynamisk og innovativt ingeniørhus

Har du lyst til at prøve kræfter med hele paletten af marketing- og salgsop-
gaver for en virksomhed i vækst? Er du kreativ og god til at trylle med ord 
– selv med tekniske budskaber? Og kan du se dig selv i en alsidig rolle, hvor 
du som praktikant får ansvar og lov til at vokse med opgaven? 

FRECON A/S er en af Danmarks mest erfarne konsulentvirksomheder 
indenfor innovative tekniske løsninger. Vores ingeniører arbejder med en bred 
palette af opgaver indenfor mekanisk design, konstruktion og beregning. Vi 
er anerkendt for vores faglighed og dybe domæneviden indenfor speci-
fikke branchesegmenter, herunder industrien generelt, renewable energy, 
fødevareproduktion, offshore, healthcare, medical devices, m.fl. Vi forholder 
os til klimamål, ikke kun i tale, men gennem aktivt at efterleve klimamål, 
deltagelse i Sustainable Industry Alliance (SIA) samt fokusere på bæredygtige 
løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.

Vi har travlt i vores marketing- og salgsafdeling, som består af en marketing- 
og salgsassistent samt CCO. Vi søger 2 praktikanter, som vil blive tilknyttet 
vores hovedkontor i Horsens. Som praktikant bliver du en del af et dynamisk 
og innovativt arbejdsmiljø, hvor både ingeniører og marketingfolk vægter høj 
faglighed og holdånd. 

Om praktikforløbet
Vi søger to alsidige, velformulerede og kreative praktikanter, som har mod på 
og lyst til at afprøve hele paletten af marketing- og salgsopgaver. Eksempler 
på opgaver kan være: 

• Skrive alt fra webartikler, pressemeddelelser, nyhedsbreve, SoMe-
 opdateringer, mv.
• Udarbejde marketingmateriale, cases, præsentationer til salgspitches,  
 kampagner.
• Grafisk arbejde, herunder video- og billedredigering
• Oversættelsesopgaver
• Annoncering og leadgenerering på sociale medier og via marketing 
 automation

• Navigering i nyhedsbrevs- og marketing automation system 
 (ActiveCampaign)
• Hjemmesideopdatering og -vedligehold (WordPress) samt SEO
• Vedligehold af CRM-system (Microsoft Dynamics)
• Andre forefaldende supportopgaver i forbindelse med salgs- og 
 marketingarbejde

Du vil opleve, at ingen uger er ens: Du kan være ude og skyde casevideo hos 
en kunde den ene dag og skrive SoMe-opdateringer den næste. Praktik-
forløbet skal naturligvis være lærerigt for dig. Du får en reel mulighed for at 
bidrage i en marketing- og salgsafdeling, og vokser du med opgaven, kan du 
løbende få mere ansvar.

Din profil:
• Du er en dygtig kommunikator og har gerne flair for at formidle tekniske  
 og videnstunge budskaber
• Du er kreativ og har øje for at pakke vores marketingtiltag ind i finurlige  
 vendinger med visuelle virkemidler
• Du er skarp både på dansk og engelsk, på skrift og i tale
• Det er et plus, hvis du har flair for IT og måske endda erfaring med  
 eksempelvis CMS-systemer, SoMe-værktøjer, marketing automation/ 
 nyhedsbreve, CRM, Google Analytics, mv.
• Erfaring med billed- og videoredigering samt grafisk opsætning er også et  
 plus. Vi bruger Photoshop, Premiere Pro og InDesign.
• Du er omstillingsparat, fleksibel og klar til at bidrage i en marketing- og  
 salgsafdeling, der aldrig står stille.

Ovenstående er naturligvis en ønskeliste, og du forventes ikke at have alle 
kvalifikationer eller erfaring med alle typer opgaver. Praktikforløbet skal netop 
også være lærerigt og udviklende for dig.

Læs mere på frecon.dk

Vi tilbyder:
Et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på faglighed, trivsel 
og tillid. Du får en bred kontaktflade internt og eksternt og en hverdag, hvor 
dagene aldrig er ens. Vi har travlt, men vi insisterer også på at bibeholde en 
stærk arbejdskultur med plads til sjove firmaarrangementer.

Vi vil glæde os til at byde dig velkommen i en spændende hverdag. Har du 
spørgsmål til praktikforløbet, er du velkommen til at kontakte CCO Michael 
Elefsen på tlf. 20 15 09 16. 

Dit CV og ansøgning sendes til hr@frecon.dk. Vi opfordrer dig til at søge 
stillingen hurtigst muligt, da der løbende afholdes samtaler.

Vi ser frem til at høre fra dig.  

Headquarters: Egeskovvej 2b. DK-8700 Horsens
Helgolandsgade 22, 1. sal. DK-6700 Esbjerg

Østerbro 4. DK-5690 Tommerup

frecon.dk ·  (+45) 72 17 03 69

https://www.frecon.dk/
mailto:hr@frecon.dk.

