
Vi søger to ambitiøse praktikanter til vores team
Kunne du tænke dig at være en del af et team, hvor du bliver opfordret til at ytre dine tanker og 
idéer, praktisere teori fra skolen og udfordre dig selv dagligt? Kan du starte i midten af august og 
blive ved os til midten af december? Så er du måske vores nye praktikant. 

Hvem er vi?

Hvem er du?

Dansk Mobilscene blev grundlagt i 2002 og er nu den førende 
leverandør af event-løsninger, scener, overdækninger og telte 
på det Skandinaviske marked. Cablefree LED blev startet som 
en del af Dansk Mobilscene i 2012 med fokus på trådløs LED 
belysning til eventindustrien.  

Vi er et mindre team af unge, dedikerede medarbejdere klar til 
at byde dig velkommen i et venligt arbejdsmiljø, resulterende i 
et godt praktikforløb med fokus på dig og dit afsluttende 
projekt. 

Dansk Mobilscene praktikantopgaver: Cablefree LED praktikantopgaver:

Du er en åbensindet og nysgerrig person med mod på nye 
udfordringer. Vi leder efter en person, som ikke er bange for at 
fejle, men stræber efter succes og sætter høje standarder for sig 
selv. Du vil få ansvar og gode muligheder for at udvikle dig 
selv...men vær ikke nervøs, vi er her alle for at støtte dig 
igennem det hele.

• Kundeanalyser og segmentering 
• Konkurrentanalyser 
• Kreative inputs til marketing strategi 
• Kommunikation udadtil 
• Skabe både online og offline indhold 
• Vedligeholde og optimere vores hjemmeside 
• Vedligeholde vores sociale medier 
• Deltage i salgsmøder 

• Markeds- og konkurrentundersøgelse 
• Planlægning, koordinering og 
implementering af marketing strategi 
• Skabe både online og offline indhold 
• Udtænke og designe salgsmateriale, brochure 
og nyhedsbreve 
• Vedligeholde og optimere vores hjemmeside 
• Vedligeholde vores sociale medier 

Send din ansøgning og CV til Cecilie Jensen på csj@mobilscene.dk den 1. juni 2018. Har du nogle 
spørgsmål, så kan du altid give os et kald på 70 22 70 85.


