
     

 

PRAKTIKANT SØGES 8 UGER 

CIRKULÆR ØKONOMI, BÆREDYGTIGHED, 
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION 

 

Hvis disse begreber ringer en klokke hos dig, så læs videre! 

Her kan en praktikant prøve kræfter med mange spændende opgaver i 8 uger. Det er især alle 

aspekter af markedsføring, salg, kommunikation og produktudvikling, der står og venter.  

Green Moves er et lille iværksætterkonsulenthus i Horsens, der rådgiver private virksomheder 

og kommuner i hele landet om bæredygtighed. Vi har specialiseret os i cirkulær økonomi og 

arbejder med ledersparring, medarbejderprocesser, værdikædeetablering, grønne 

forretningsplaner og implementering. Vi lægger vægt på kvalitet, troværdighed, ordentlighed og 

et tæt samarbejde med kunden. Typisk hjælper vi vores kunder med omstilling fra en lineær 

tænkning og produktion til en gradvis mere cirkulær tænkning. Denne omstilling rummer nogle 

strategiske valg, der har konsekvenser for hele virksomheden, og som vi hjælper med at 

synliggøre på forhånd og gennemføre undervejs. Vi arbejder også med etablering af cirkulære 

værdikæder.   

Hos os kan du komme til at arbejde ud fra ”flere ved mere” princippet. Det betyder, at hver især 

har ansvar for udvalgte opgaver, samtidig med at alle giver deres besyv med på alle opgaver.  

Andre opgaver løses i tæt fællesskab. Du vil træde ind i en kultur, hvor vi arbejder med 

designtænkning som metode, har et systemisk (ledelses)perspektiv og ser cirkulær økonomi i 

en holistisk sammenhæng, såvel internt i virksomheden som i det samfundsmæssige system. 

Da Green Moves er en iværksættervirksomhed, skal du være forberedt på en entreprenant 

kultur, og at alle må løse mangeartede opgaver. 

Du medbringer en akademisk baggrund, du er ambitiøs, dygtig og har en skarp pen.  Du skal 

synes bæredygtighed og grøn omstilling (og at behandle hinanden ordentligt) er det vigtigste i  

verden. Og så skal du være glad for at lære nyt, fuld af initiativ og virketrang, stabil, 

selvstændig, fleksibel og samtidig dialogsøgende og løsningsorienteret. Det var lidt af en 

mundfuld, hvad? :-) 

Under de rigtige omstændigheder vil der være mulighed for senere ansættelse (indledningsvist 

med løntilskud).  Alt det, du ikke måtte vide om cirkulær økonomi og bæredygtighed skal du nok 

lære hos os. Det vigtige er, at du synes, det er ultra vigtigt.  

 

Varighed:    8 uger 

Ansøgning: løbende 

Omfang:    30 timer/ugen 

 

Lokation:   Tobaksgården 3, 8700 Horsens 

Kontakt:     direktør Astrid Carl, tlf. 29 76 45 93 

 

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

greenmoves.dk 
CVR 37993875 
Tobaksgården 3  
8700  Horsens     


