PRAKTIKOPSLAG
Social Ads Intern

/PLUTONICMEDIA

Social Ads Intern til 360° digitalt marketingbureau
Hos Plutonic Media søger vi en ambitiøs og ansvarsfuld Social Ads-praktikant, der kan være med
vækste og udvikle afdelingen samt håndtere en stigende efterspørgsel på annoncering på sociale
medier.
Som praktikant i vores Social Ads-afdeling vil du opnå en lang række strategiske kompetencer såvel
som praktisk erfaring inden for en digital marketingkanal i rivende udvikling. Praktikforløbet har til
formål at give dig en lang række praktiske redskaber og specialiseret viden, der vil hjælpe dig med at
træde ind på morgendagens digitale jobmarked – enten hos os eller et andet sted.
Praktikpladsen er for dig, som i dag er studerende på en videregående uddannelse inden for
kommunikation, medier, erhvervsøkonomi, salg eller lignende.

Dit praktikforløb
Som praktikant i Plutonic Media vil du lære fra nogle fra branchens dygtigste digitale marketing
specialister med mange års erfaring inden for både SEO, Google Ads, Facebook annoncering og E-mail
markedsføring. Du har altså de bedste forudsætninger for at blive ekspert inden for annoncering på
sociale medier samt knytte dine nye kompetencer til din interesse for digital marketing.
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Det kan du forvente af dit praktikforløb:
•
•
•
•
•
•
•

Intensivt onboarding forløb og oplæringsprogram
Tilknytning til en fast mentor i form af vores dygtigste Social Ads-ekspert
Adgang til læringsmateriale herunder videokurser, e-bøger og lignende
Opfølgnings- og udviklingssamtaler hver måned med din mentor
Fast månedlig en-til-en samtale med bureauets administrerende direktør
Du deltager i månedlige vidensdelingsmøder
Sociale arrangementer med hele virksomheden

Din rolle som Social Ads Intern
Vi gør en stor dyd ud af at dygtiggøre dig inden for Social Ads og online markedsføring, hvorfor du vil
blive tildelt et enormt ansvar, som indebærer udarbejdelse af strategi og eksekvering af spændende
opgaver til vores kunder og interne projekter.
Som Social Ads Intern vil du får ansvar eller medansvar for:
•
•
•
•
•
•

Analyse af data
Udarbejdelse af Social Ads strategier og roadmaps
Eksekvering af samme, herunder opsætning, optimering og evaluering af Social Ads
kampagner og aktiviteter
Pitch-processer i forbindelse med salg
Måling af performance i bl.a. Facebook Business Manager og Google Analytics
Kunderapportering og kundedialog

Det forventer vi af dig
Vi forventer en dygtig, ansvarsfuld og ikke mindst ambitiøs praktikant, som ønsker en stejl
læringskurve og et udfordrende praktikforløb.
Som kandidat forventes det af dig, at:
•
•
•
•
•
•

Du er på en videregående uddannelse
Dit praktikforløb varer som minimum 3 måneder
Du er velformuleret og har stærke skrivekundskaber
Du er ambitiøs og målrettet
Du er nysgerrig og opsøgende på at lære nye ting
Du ønsker en karriere inden for Google annoncering og digital markedsføring
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Det kan vi tilbyde dig
Hos Plutonic Media får du en fantastisk praktikplads, hvor din personlige og faglige udvikling er i
højsædet. Du bliver oplært af dygtige specialister, som gør dig i stand til selv at udvikle digitale
strategier og eksekvere på arbejdsopgaver i koalition med vores kunder.
Vi anser det desuden som en vigtig del af vores virksomhedskultur at føle os tilpas i omgivelserne og
værdsætte kollegaer omkring os. Vores stærke sociale værdier afspejles i mange af de sociale
aktiviteter og arrangementer, vi afholder i virksomheden.

Som praktikant hos Plutonic Media vil du derfor få et lærerigt og sjovt praktikforløb, hvor der ligeledes
er mulighed for, at du kan få tilbudt en ansættelseskontrakt efter endt forløb – såfremt samarbejdet
lever op til forventningerne, og væksten er dertil.
Praktikforløbet er ulønnet, men vores frokostordning vil være inkluderet.
Din arbejdsgang er på 37 timer/uge og vil foregå i tidsrummet kl. 8.30-16.30 på vores kontor i
København.
Vi har naturligvis forståelse for, at dit praktikforløb skal passe sammen med dine studier og evt.
studiejob, så der vil være en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstid og -periode.
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Ansøg stillingen som Social Ads Intern
Vil du gerne i praktik hos Plutonic Media, så send hurtigst muligt en motiveret ansøgning samt CV til
info@plutonic.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig, og vi vil løbende afholde samtaler for at finde vores næste kandidat til
vores Social Ads-afdeling.
Du er mere end velkommen til at kontakte Loui Kiær på telefon 60 67 50 50, hvis du har spørgsmål
eller ønsker yderligere information vedrørende stillingen.

Kontaktoplysninger
Plutonic Media ApS
Store Kirkestræde 3, 3. th
1073 København K
Telefon: 60 67 50 50
Email: info@plutonic.dk

Vi glæder os til at høre fra dig
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Get in touch
Loui Kiær
loui@plutonic.dk
60 67 50 50

Frederik Ellingsgaard
frederik@plutonic.dk
71 70 06 61

Peter Selin
peter@plutonic.dk
28 76 34 32

