EN SJOV OG ANDERLEDES PRAKTIKPLADS

BOBLBERG.DK SØGER PRAKTIKANTER TIL JANUAR 2023
Har du lyst til at blive en del af en kreativ og spændende online virksomhed i et ungt miljø, hvor du
får ansvar og mulighed for at lave events, markedsføring og kommunikation? Og samtidig opbygge
en massiv referenceliste til kommende jobsøgninger? Så vær hurtig og send din ansøgning!
Boblberg søger praktikanter til 3 måneders ulønnet praktikforløb, hvor du med sikkerhed vil blive
udfordret i bordtennis, pool, Mario Kart og bordfodbold.

OM BOBLBERG:
Boblberg.dk er en app for fællesskaber, som styrker borgernes sundhed fysisk og mentalt. Borgerne
kan bruge platformen til at dele deres fritidsinteresser med hinanden og få oplevelser sammen.
F.eks. gåture, madklub, træningsmakker, få nye venskaber og meget mere.
Pt. samarbejder vi med +50 danske kommuner, og vi har mere end 460.000 medlemmer.
Vi har fokus på kompetenceudvikling, og vi kender til værdien af motiverede medarbejdere - det skal
være sjovt at være på arbejde. Vi er 25 ansatte fordelt på hovedkontoret i København og Aalborg.

GLÆD DIG TIL AT FÅ:
• En hverdag fyldt med gode grin, ansvar og varierende opgaver
• Frokost og stort udvalg af drikkevarer
• Sjove og spændende oplevelser

GLÆD DIG TIL AT BLIVE:
• Klogere på mennesker og fællesskaber
• Udfordret på kommunikation, markedsføring, events og planlægning
• En del af et større praktikhold

VI FORVENTER AT DU:
• Er selvstændig, initiativrig og nysgerrig på at lære nyt
• Er god til at jonglere med mange bolde i luften
• Forstår at kommunikere til en given målgruppe
• Brænder for at afprøve din faglighed i virkeligheden
• På en kreativ måde kan udbrede konceptet
• Har kørekort (biler stilles til rådighed)
PRAKTISK
• Arbejdet vil ske fra Aalborg med jævnlige besøg på hovedkontoret
• Ansøgning og CV bedes du sende til: ef@boblberg.dk
• Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Emma Trave Func - tlf.: 22 63 26 35

