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CONNEC SØGER PRAKTIKANT

Med mod på marketing, salg og organisationsudvikling

Har du lyst til at gøre en forskel for nogle af dem, der har det allersværest og være
en del af en virksomhed, der er i markant udvikling? Så er connec noget for dig!
Vi søger en praktikant, som har lyst til at prøve kræfter med konsulentopgaver indenfor marketing, opsøgende salg, strategi og organisationsudvikling, og som har mod
på at kaste sig ud i spændende udfordringer og få relevant erfaring på CV’et.
Hvem er vi?
connec er en privat, socialpsykologisk konsulentvirksomhed, der bistår offentlige og private
institutioner, som arbejder med udsatte grupper med at sikre en optimal situation. Både i
forhold til det faglige og det organisatoriske setup. connec´s mission er at øge livskvaliteten
for udsatte grupper, og missionen er drivende for alt vi gør.
Hvad kan du forvente?
Din primære opgave bliver at bidrage til vores ”consulting”-service, hvor organisationsudvikling, forandringsledelse, kommunikationsplanlægning, analyser og målinger er i fokus. Du vil
ligeledes komme til at løse ad hoc-opgaver (digital markedsføring, lead-generering, kampagneudvikling, målgruppeindsigt etc.) Hvis du har lyst til at prøve kræfter med connec’s nye
hjemmeside, er der også rig mulighed for det. Som medarbejder er du en vigtig spiller for hele
firmaet, og du får mulighed for at bidrage til vores øvrige arbejdsområder, herunder udvikling
af vores ensomhedsbekæmpende koncept (Befriender) og Business Intelligence-løsning
(Cloudware).
Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er i gang med en kandidat inden for statskundskab, kommunikation eller
erhvervsøkonomi. Det er en forudsætning, at du som vores nye kollega er både engageret,
ambitiøs og fleksibel og har lyst til at være en del af teamet og fællesskabet, samt at du har
gåpåmod og er klar til at prøve nye opgaver. Derudover er det en fordel, hvis du kan tænke og
arbejde analytisk og metodisk.
Hvor og hvornår
Din base bliver vores kontor i Risskov ved Aarhus, og hvis du er interesseret, tager vi en snak
om mulighederne samt vilkår. Opstart vil være februar 2023, og du vil desuden blive tilknyttet
en ”mentor” her i connec, som vil være tovholder på dit forløb og dine opgaver.
Få mere at vide om praktikforløbet ved at kontakte Flemming Munch på tlf. 71 72 70 81 og mail
fm@connec.dk eller Cathrine Fly på tlf. 61 36 33 79 og mail cf@connec.dk.
Vær opmærksom på, at vi behandler ansøgningerne i den rækkefølge de kommer.
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