
 

Marketing praktikant til international startup 
 
Flyhjælp leder efter en dygtig marketing praktikant, der skal arbejde med online 
markedsføring, sociale medier, SEO og presse. Inden for online markedsføring vil du blive 
oplært til at kunne varetage opgaver inden for Google Adwords, Facebook annoncering og 
affiliate netværk. 
 

Hvad du vil lære 
Flyhjælp har erfaringer fra flere marketing praktikanter, og din praktikperiode er tilrettelagt 
af ledelsen og tidligere praktikanter. Du vil få indblik i Flyhjælps marketingstrategi og udvikle 
kompetencer inden for Facebook annoncering, Google Adwords og affiliates. Derudover vil du 
skulle videreudvikle vores sider og lave opslag på diverse sociale medier. 
 
Vi planlægger løbende vores marketingstrategi, hvor du vil få mulighed for at bidrage med 
inputs og arrangere marketingkampagner, som du kan planlægge og følge til dørs. Igennem 
praktikperioden vil du lære Flyhjælps forskellige afdelinger at kende, da vi også vil give dig en 
bedre forståelse for, hvordan det er at drive en virksomhed som Flyhjælp.  
 

Hvad vi forventer af dig: 
• Du er ambitiøs og sulten efter at lære mere 
• Du er interesseret i online markedsføring og er frisk på at få ansvar  
• Du har flair for kommunikation og er skarp til at kommunikere skriftligt 
• Du har en analytisk tilgang og går op i detaljer 
• Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du erfaring med grafisk design eller 

hjemmesideudvikling  
 

Om virksomheden 
Vi er sikker på, at du vil komme til at dele vores vision om at give smilet tilbage til forsinkede 
flypassagerer. Dette gør vi ved at indhente kompensation fra flyselskaberne og give en 
uovertruffen service til vores kunder. Arbejdspladsen er vores flotte lokaler på 
Christianshavn, hvor der er højt til loftet i mere end en forstand. Markedsføring er utroligt 
vigtigt for en online juridisk virksomhed som vores, hvorfor vi er spændt på det forløb, vi skal 
gennemgå med en ny praktikant.  
 
Kontakt os ved at skrive til Alex Kirkeberg på ak@flyhjaelp.dk. Skriv i emnefeltet: 
Praktikansøgning + dit navn. Din e-mail skal indeholde dit cv samt en kort ansøgning (maks. 1 
side). Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen til at ringe ind til Alex på +45 
30717201.  
 
Se mere på Flyhjælp.dk/jobs  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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