
  

 
 
Astrid Carl  
Direktør 
+(45) 2976 4593 
astrid.carl@greenmoves.dk 
 

 

greenmoves.dk 

CVR 37993875 

Horsens, d. 4. maj 2020 
 

 

 

UNIVERSITETSSTUDERENDE PRAKTIKANT SØGES 3 – 6 MDR  

BRAND BUILDING OG  

STRATEGISK KOMMUNIKATION 

  

Vil du prøve kræfter med din teoretiske ballast i armtag med hverdagen? 

Lyder en god blanding af akademisk teori, planlægning og eksekvering inden for 

kommunikation og brand building som noget for dig? Og brænder du for den klimamæssige 

bæredygtighed og for at gøre en forskel for vores verden? Så læs med her.  

Om virksomheden 

Green Moves er et lille rådgivningsfirma i gangafstand til togstationen i Horsens. Vi arbejder 

med alle aspekter af grøn bæredygtighed og er specialiseret i cirkulær økonomi. Vi arbejder 

med ledersparring, værdikædeetablering, grønne forretningsplaner, beregninger af CO2-

besparelser og implementering. Vi lægger vægt på kvalitet, ambitiøse og realistiske løsninger, 

ordentlighed og et tæt samarbejde med kunden. Vi har kunder fra mange forskellige brancher 

og af mange forskellige størrelser.  

Vi kommunikerer i dag vores hjemmeside, vores fagligt tunge blog, et månedligt nyhedsbrev, 

aktiviteter via virksomhedens og medarbejdernes LinkedIn profiler, artikler og 

kalenderfunktionen på CSR.dk og øvrig ad hoc kommunikation, som kan give betydelig 

opmærksomhed.  

Vi lægger vægt på at kommunikere en blanding af fagligt nyt (f.eks. fra nye rapporter, 

lovgivning, konferencer o. lign.), erfaringer fra virksomheder, der har arbejdet med 

bæredygtighed, noget om mulighed for støttekroner, hvad der rører sig af tendenser og andet, 

vi vurderer har værdi for læseren. 

Om dig 

Du har sandsynligvis en bachelor i virksomhedskommunikation med fokus på strategisk 

kommunikation (eller noget, der minder om), og er i gang med en kandidat i f.eks. retorik, 

cand.merc.com. eller andet. Du har med andre ord både indsigt i kommercielle virksomheders 

virkelighed og i kommunikation.  

Du er dygtig og ambitiøs, arbejder selvstændigt, idérigt og kan se tingene i et 

helhedsperspektiv. Du skriver fejlfrit dansk og er kritisk i forhold til dine tekster. Du er god til at 

afslutte opgaver og holde en deadline. Du vil bidrage til en arbejdsplads, hvor åbenhed, 

respekt og omsorg for hinanden, høj arbejdsmoral og en god work/life balance er 

kerneværdier.  

Om praktikken 

Som praktikant hos os vil du komme til at arbejde med brand building gennem strategisk 

kommunikation. Vi er ved at revidere vores kommunikationsstrategi på et overordnet niveau i 

samarbejde med et bureau, og tror det vil være en god praktikantopgave at fylde flere 

elementer i de overordnede linjer, der laves med bureauet. Der vil derfor både være 



 

kommunikationsstrategiske overvejelser, måske særligt omkring content marketing og brand 

building, planlægning og forberedelse af forskellige kanaler, samt eksekvering på 

kommunikationen – dvs skrive artikler, nyhedsbreve, opslag på LinkedIn og andet.  

Din mentor og sparringspartner vil være direktøren, som har arbejdet meget med 

kommunikation, men ikke har en faglig baggrund i det. Du skal derfor hvile sikkert i din egen 

teoretiske baggrund og selv kunne se koblingerne til vores virkelighed, så du kan lave din 

universitetsopgave på en måde, der skaber værdi for din uddannelse.  

I Green Moves arbejder vi som et højtydende team. Vi kender hinandens profil til bunds, og 

hjælpes ad med at løse opgaverne ud fra vores respektive styrker og erfaringer. Det betyder at 

nogle opgaver løses mest af enkelte personer, og andre opgaver løses i tæt fællesskab. Du vil 

derfor blive inviteret til at give dit besyv med i firmaets øvrige opgaver på de områder, hvor du 

har en særlig viden. Du vil træde ind i en kultur, hvor vi arbejder med designtænkning som 

metode og har et systemisk og holistisk perspektiv. Det betyder, at vi ”udkommer tidligt”, og 

har flere iterative processer på et produkt førend det er færdigt. Det er derfor rigtig fint, at du 

gerne vil levere på et højt niveau, men du skal være indstillet på at dele udkast og overvejelser 

med os andre inden vi når i mål.   

Da Green Moves stadig er en ung virksomhed, skal du være forberedt på en entreprenant 

kultur, og at alle må give en hånd med i forhold til opgaver af enhver type for at det hele 

hænger sammen. Fleksibilitet er vigtig, og går begge veje.  

Praktisk information 

Ring gerne for en indledende samtale inden du sender en ansøgning. Vi holder samtaler online 

eller i Horsens, afhængig af corona-omstændighederne. 

Under de rigtige omstændigheder kan der blive tale om at forlænge med et studiejob efter 

praktikken.  
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