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Er du nysgerrig på fremtidens kommunikation?
Så skal du være en del af OXY’s team som praktikant i et halvt år. Fra
august 2020 søger vi en praktikant, som har lyst til at være en aktiv
del af et kommunikationsbureau, der skaber positive forandringer
ved at forme den måde vores kunder kommunikerer på.

Det forventer vi af dig
•
Du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation,

Vi arbejder med indhold (politikudvikling, forretningsudvikling,
samfundsforandring) og med en dyb sektorviden. Kommunikation er
det, vi bidrager med – men det er samfundet og kundernes
virksomheder, som det hele handler om, Vi vil kort sagt gerne bruge
kommunikationen til noget positivt.

•

statskundskab eller en relevant CBS-linje, og befinder dig enten i slutningen af
din bachelor eller starten af din kandidat

én gang
•

Som holdspiller hos OXY bliver du hurtigt koblet på spændende
projekter, hvor du som projektkoordinator vil få ansvar og
arbejdsopgaver indenfor vores kerneområder: Strategi, analyse, PA
og PR. Og du vil bidrage aktivt til at løse en vifte af
kommunikationsopgaver for nogle af branchens mest udfordrende
kunder.

Du kan arbejde selvstændigt, tage styring, bevare overblik og overholde
deadlines.

•
Hvem er vi?
OXY blev etableret for 3 år siden af Kresten Schultz-Jørgensen, og vi
arbejder tæt sammen i et skarpt og dynamisk team. Senest har vi
udvidet familien med vores digitale kampagneteam ROXY, der sidder
sammen med os i pakhuset på Amerikakaj.

Du er social og trives på en arbejdsplads, hvor du har mange bolde i luften på

Du skal være knivskarp i din skrevne kommunikation samt være god til at
benytte metode i praksis.

•

Du har lyst til at udvikle dig og du trives med udfordringer

•

Du er flydende i engelsk skrift og tale

Det praktiske
•
Arbejdstiden vil være 37 timer ugentligt og stillingen er lønnet
•

Du starter mandag d. 3. august og dit praktikforløb varer 6 måneder

•

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, så kontakt Malou
Erritzøe, Business Director på: malou@oxymoroncom.dk eller +45 3125 5000

•

Vi indkalder til samtaler løbende, men vi skal høre fra dig senest den 17. juni.
Send en mail med ansøgning og CV til malou@oxymoroncom.dk – mærk gerne

ansøgningen med ‘OXY praktikant efterår 2020’

