
HOS PILGRIM SØGER VI EN SØD OG DYGTIG MARKET-
INGSPRAKTIKANT, DER HAR LYST TIL AT DYGTIGGØRE 
SIG INDEN FOR MARKETING I EN VIRKSOMHED MED 
STOR VÆKST OG STORE PLANER.

Med næsten 40 års erfaring indenfor håndlavede smykker, 
og med solide rødder i Skanderborg, har vi slået os fast 
som et stærkt smykkebrand i både ind- og udland. Vi er 
en dansk, familieejet virksomhed, som på verdensplan har 
over 200 engagerede og positive medarbejdere, der alle 
sætter en ære i at skabe succes. Vi er en dynamisk virk-
somhed, hvor hjertevarme og respekt for medmennesker 
er dyder, der prioriteres højt. 

Vi søger en praktikant til efteråret 2022. Har du lyst til at 
komme med på en fantastisk rejse? 

DINE OPGAVER:
Du er selv med til at definere dine opgaver og får lov at 
arbejde med forskellige marketingsopgaver. Dine opgaver 
vil blandt andet bestå af:
• Idégenerering sammen med vores kampagneteam
• Tage ansvaret og være med til at udvikle vores nye me-

darbejder app med content, træningsforløb og quiz
• Strukturere og beskære billeder fra vores photoshoots
• Videreformidle kampagner igennem eksterne apps
• Komme tæt på PR og hjælpe med at finde og pakke 

gaver til blandt andet influencers
• Arbejde med contentopgaver - såsom copywriting og 

små grafiske opgaver
• Ad Hoc marketingsopgaver

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores content-
team og de øvrige i vores marketingsafdeling. Vores mar-
ketingsafdeling består af 15 passionerede personer fordelt 
på to lokationer i henholdsvis Skanderborg og København. 

OM DIG:
Vi forestiller os, at du er i gang med en relevant uddan-
nelse inden for markedsføring. Du interesserer dig måske 
for mode og følger med i hvad, der rører sig. 

Du er desuden: 
• Glad, positiv og motiveret
• Ansvarsbevidst og loyal
• Nysgerrige på opgaver
• Ivrig efter at opnå ny viden

VI TILBYDER
• En praktikperiode med høj læringskurve og en hverdag, 

hvor dagene sjældent er ens
• Fantastiske kollegaer, som er hjælpsomme og imøde-

kommende
• Du tages med på råd og kommer med på vores ugent-

lige møder
• Sociale kollegaer og arrangementer
• Frokostordning hver dag - god kaffe, frugt og snacks.
• Der er gode muligheder for at blive ansat i et studiejob 

efterfølgende
• Rig mulighed for at skrive din hovedopgave/bachelor i 

din praktikperiode

PRAKTISK
Vi forestiller os en praktikperiode med opstart i august 
2022 til januar 2023.

Praktikopholdet er på fuld tid, men du får naturligvis 
god tid til at færdiggøre din hovedopgave og forberede 
eksaminer og arrangementer på dit uddannelsessted i 
praktikperioden. Praktikken er ulønnet, men vi betaler for 
dine transportomkostninger til og fra kontoret.

Arbejdsstedet er på vores kontor i Skanderborg.

Du får selvfølgelig tildelt computer og alt det udstyr, du 
har behov for i din praktikperiode hos os.

KONTAKT
Hvis du har lyst til at komme med på rejsen, så send din 
ansøgning med CV og foto til Marketing Manager, Betina 
Joy Pedersen, på bepe@pilgrim.dk.

Vi afholder samtaler løbende, så send din ansøgning 
hurtigst muligt. Har du spørgsmål til praktikforløbet, er du 
velkommen til at ringe til Betina på 26 79 25 24. 

VI GLÆDER OS TIL AT DELE ET SEMESTER SAMMEN MED 
DIG.

JOIN THE 
JOURNEY

VI SØGER EN
MARKETINGSPRAKTIKANT


