
Video Marketing Intern
til Plutonic Media
Hos Plutonic Media søger vi en ambitiøs og ansvarsfuld
videopraktikant, der kan være med til at vækste og udvikle
afdelingen samt håndtere en stigende efterspørgsel på
videoproduktion til kommercielt brug.

Som praktikant i vores videoafdeling vil du opnå en lang række
strategiske kompetencer såvel som praktisk erfaring inden for et
produkt 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 film, medievidenskab,
kommunikation, medier, grafisk design eller lignende.



@plutonicmedia

Social AdsGoogle
Ads

SEO Foto &
Video

Vi hjælper både danske og internationale
virksomheder inden for alle typer brancher med at

skabe en digital vækst, der kan mærkes på bundlinjen.

Marketing
Automation



Hvis det her er dig, så må det
være meant to be:
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2
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Du er en kreativ sjæl med en krøllet hjerne og et
strategisk mindset.

At visualisere er en af dine drivkræfter.
At se dine indre billeder komme til live giver dig en
følelse af formål.

Du elsker at nørde, når du finder noget, du interesserer
dig for. Når det først er blevet dit område, skal du være
eksperten.



Hvis det her er, hvad du
drømmer om at arbejde med,
så er det HELT SIKKERT 
meant to be:
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Brainstorming, idegenerering og kreative processer.

Arbejdet med film fra idé til produktion til redigering. Til
sidst et indblik i performance via data, som gør dig
endnu klogere på, hvad der virker. 

Uimodståelige videoer til kommercielt brug på
sociale medier mv.
Produktvideoer, testimonials, storytelling, you name
it. Alle sammen med masser af personlighed.



DIT
PRAKTIKFORLØB

Og så til det mere konkrete, sort på hvide, 
"sådan vil din hverdag se ud"-billede 
aka

Intensivt onboarding forløb og oplæringsprogram 

Tilknytning til en fast mentor i form af vores Video Producer, som har 15 års
erfaring

Adgang til læringsmateriale herunder videokurser, e-bøger og lignende 

Opfølgnings- og udviklingssamtaler hver måned med din mentor 

Fast månedlig en-til-en samtale med den øverste leder i afdelingen 

Du deltager i månedlige vidensdelingsmøder 

Sociale arrangementer med hele virksomheden

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 - og så
selvfølgelig videoproduktion. Du har altså de bedste forudsætninger for at
blive ekspert inden for foto og video samt knytte dine nye kompetencer til din
interesse for medieproduktion. 

Det kan du forvente af dit praktikforløb: 



DIN ROLLE OG VORES
FORVENTNINGER TIL DIG

Analyse af kundens Tone-of-Voice og kernefortælling 

Brainstorming og konceptudvikling, udarbejdelse af storyboards
mv. 

Alt hvad der sker ude på settet - fra dialog med "skuespilleren" til
opsætning af lys og nørkleri bag kameraet 

Post-production, herunder color grading, motion graphics mv.

Analyse af video-data og løbende optimering af performance

Som Video Marketing Intern vil du få en betydningsfuld og kreativ rolle
med mulighed for at dykke ned i den enkelte kundecase. Din primære
rolle vil være at udarbejde stærkt og meningsfuldt content i
overensstemmelse med kundens kernefortælling og brand. Vi gør
desuden en stor dyd ud af at dygtiggøre dig inden for video i synergi
med digital marketing, hvorfor du ligeledes vil blive inddraget i
udarbejdelsen af strategier og spændende opgaver til vores kunder
og interne projekter. 

Som Video Marketing Intern vil du få ansvar eller medansvar for: 

Du er på en videregående uddannelse 

Dit praktikforløb varer som minimum 10 uger 

Du er kreativ og nyder at fordybe dig i de projekter, du sætter i
gang 

Du er velformuleret og har sans for detaljen

Du er ambitiøs og målrettet 

Du er nysgerrig og opsøgende på at lære nye ting

Du ønsker en karriere inden for videoproduktion, fotografi, content
marketing eller digital markedsføring

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: 



Til gengæld kan
vi tilbyde dig...

Se video.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=PTbrjdRGp_8
https://www.youtube.com/watch?v=PTbrjdRGp_8


Vi brænder for at skabe
den gode praktikplads

Personlig og
faglig udvikling

Sammenhold Ambitiøst miljø

Som praktikant i Plutonic Media vil du få ansvar allerede fra den første dag. Vi tror på, at tillid er godt givet ud, og at passion først og fremmest
kommer af frihed. Det er tilladt at fejle, hvis man bruger det til at udvikle sig og komme tættere på de mål, man har sat sig.

 
 

Dermed har vi skabt en kultur i Plutonic, hvor man tør at gå det ekstra skridt. En kultur, du har lyst til at være en del af.

Vi giver plads til, at du kan
udfolde dig i dit eget tempo

Vi er et hold. Både på og uden
for arbejdspladsen. Og det skal

være sjovt at gå på arbejde.

Vi tager tyren ved hornene, for
det er på den måde, man vokser

og udvikler sig.



Frynsegoder, der følger med praktikforløbet 
(det er okay, hvis det lokker lidt)

Sociale
arrangementer

Fyldt køleskab 
ad libitum

Frokostordning

Sund balance

Veganer, glutenallergiker, meat lover?
Vores frokostordning byder på det hele
Den bliver tilberedt af dygtige kokke og

leveret hver dag fra kl. 11.

Og mange af dem endda.
Der er altid liiiidt mere energi på kontoret
om fredagen. Scroll til næste side og se,

hvad du går ind til.

Kaffe, te, sodavand, office snacks...
Køkkenet er altid fyldt op med

snolder. Ellers skal der nok være
nogen, der råber højt.

 

Livet handler ikke kun om arbejde.
 

Der er plads til familie og fritid.



Nogle gange siger billeder 
bare mere end 1000 ord



ANSØGNING OG
SAMTALE

Hvis du tænker, der er et stærkt match mellem vores praktikstilling og din profil, så send hurtigst muligt
din 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 videoafdeling. 

Har du nogen spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til at kontakte Loui Malling Kiær.

Loui Malling Kiær, CEO
Telefon: 60 67 50 50 
Email: loui@plutonic.dk

Plutonic Media ApS
Vesterbrogade 24, 4. th 1620 København V

mailto:job@plutonic.dk
mailto:loui@plutonic.dk


plutonic.dk

http://plutonic.dk/
https://www.tiktok.com/@plutonicmedia
https://www.facebook.com/PlutonicMedia
https://www.linkedin.com/company/plutonic-media/
https://www.instagram.com/plutonicmedia/
https://www.instagram.com/plutonicmedia/
https://www.youtube.com/channel/UCjbLVGkIE-ewb1rZnHmpSgg
http://plutonic.dk/

