
 

SoMe- og kommunikationspraktikant til bisgaard sko 
 

Drømmer du om et praktikforløb med fokus på dig og din udvikling indenfor det kommunikative felt? Og har du flair 
for SoMe, forstår at sætte dig ind i vores tone of voice, og elsker du en alsidig arbejdsdag med varierende 
arbejdsopgaver? Så er det måske dig, vi står og mangler i vores Ecommerce-/ Marketingteam hos bisgaard sko i 
starten af det nye år. 
 
Om praktikstillingen 
Vi søger en engageret og dygtig SoMe- og kommunikationspraktikant til vores Ecommerce-/ Marketingteam, som har 
mod på og lyst til at give sig i kast med forskellige kommunikationsopgaver. 
 
Som praktikant i vores Ecommerce-/ Marketingteam bliver du en del af en dynamisk hverdag præget af alsidige 
arbejdsopgaver på tværs af vores to brands bisgaard sko og bisgaard womens project. Du vil i praktikforløb komme til 
at arbejde med en bred palet af diverse kommunikationsopgaver herunder digital kommunikation, tekstforfatning, og 
website content mm. 
 
Du vil blive et vigtigt aktiv i teamet, og bidrage til at skabe fængende content, der beriger kunderejsen i både vores 
wholesale og digitale forretning.   
 
Dine primære arbejdsopgaver: 

• Koordinering og hjælp til SoMe - både Instagram, Facebook og LinkedIn 

• Arbejde med Community Management med fokus på at yde den bedste service til vores kunder 

• Arbejde med Influencer Marketing og sikre en stærk tilstedeværelse på vores SoMe-kanaler 

• Tekstforfatning af bl.a. blogpost, nyhedsbreve, og produktbeskrivelser 

• Vedligeholde og sikre tone of voice på alt kommunikationsmateriale 

• Diverse ad hoc-opgaver 
 
Om dig 
Vi har ingen krav til specifik uddannelse, men vi forestiller os, at du læser en uddannelse, som er 
kommunikationsrelevant, og at du har stor passion for digital kommunikation.  
 
Vores forventninger til dig: 

• Du trives i en alsidig hverdag med skiftende opgaver 

• Du er en velformuleret kommunikatør skriftligt såvel som mundtligt på dansk og engelsk 

• Du er kvalitetsbevidst, løsningsorienteret og omstillingsparat 

• Du har flair for sociale medier, digitale trends og har en æstetisk sans 

• Du har en struktureret arbejdsgang, som sikrer overholdelse af deadlines 

• Du er selvstændig, proaktiv og ikke bange for at opsøge nye og udfordrende opgaver 
 
Om bisgaard:   
Vi blev etableret i 2005 og bor centralt i nye lyse lokaler på havnen i Aarhus C. Vi er i vækst, og vi arbejder passioneret 
og professionelt med at realisere vores vision om at blive verdens mest foretrukne børnesko brand. Dertil har vi netop 
lanceret bisgaard woman’s project, som er et nyt ben for bisgaard. 
Læs mere om bisgaard sko her.  
 
Er du vores nye praktikant? 
Vores praktikforløb er ulønnet, og vi forestiller os en varighed på 4-6 måneder. Hvis praktikstillingen lyder som noget 
for dig, så send os din motiverede ansøgning, dit CV og andet relevant materiale til tina@bisgaardsko.dk inden 1. 
december 2022. Der afholdes løbende samtaler og opslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Tina Kejser på +45 60 29 90 88. 
Husk venligst at angive din ønskede praktikperiode i din motiverede ansøgning. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig!  

http://www.bisgaardshoes.dk/
mailto:tina@bisgaardsko.dk

