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Er du vores nye digitale praktikant?
Vi søger en digital praktikant til foråret 2019. Den ideelle kandidat trives i
et udfordrende og hurtigt miljø og betragter medie- og reklamebranchen
som en potentiel karrierevej. Som digital praktikant kommer du
til at arbejde sammen med vores digitale plannere og -strateger i
planlægningen af digitale kampagner. Du vil være med til opsætning,
optimering og rapportering, og du kommer til at arbejde med forskellige
adserving-systemer.
Vi har en flad organisation med korte kommandoveje og en
pragmatisk tilgang til nye tiltag – så hvis du har en god idé, kommer du
sandsynligvis til at realisere den. Som praktikant hos Havas Danmark
kommer du også en tur ud i verden og besøger ét at vores store Havas
Villages. Førhen er turen gået til London, Paris og Madrid.
Vi tror, at du vil trives som digital praktikant, hvis du …
• er virkelig skarp til tal og Excel
• er analytisk stærk og struktureret
• er teknisk velfunderet. Har du erfaring med digitale kanaler, er det en
fordel
• er digital pioner og ikke kan huske, hvornår du sidst har set flow-tv.
Lidt praktisk om praktik i Havas Danmark
For os er det vigtigt at udvikle vores praktikanters generelle forståelse
for kommerciel kommunikation, og du vil derfor også få kendskab til

de øvrige aktiviteter og services, som vi leverer til vores kunder. Vi
forestiller os, at du studerer et fag med et business- eller marketing
fokus. Men det vigtigste er, at du har masser af gåpåmod og
formentlig også kan lære os én ting eller to.
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Praktikstillingen er 37 timer med stor fleksibilitet i forhold til dit
studie og eksamener
Stillingen er fra ultimo januar 2018 og 4-5 måneder frem afhængigt af dit semester
Det er intentionen, at vores praktikanter fortsætter i en
traineestilling
Du får gratis frokost og en fed studietur til et Havas bureau i en
europæisk storby
Du skal være flydende i dansk både på skrift og i tale
Om forløbet skal indgå som en del af dit studie er op til dig.
Er du interesseret?
Send din ansøgning og CV til blivendel@havas.com. NB: Noter i
emnefelte, at du søger stillingen som Digital Intern.
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning allerede i dag
og senest den 21. december. Hvis du har spørgsmål, så skriv til
blivendel@havas.com.

Havas Danmark er et integreret bureau, der leverer ydelser indenfor kreativitet og medier. Vi breder os over mange kompetencer: Forbrugerindsigter, mediestrategi
og -planlægning, kreativ konceptudvikling og -produktion inden for såvel social media, SEM, SEO, digital, events og klassiske kanaler som TV, radio, print og
outdoor. Vi løser opgaver for knap 100 kunder globalt og lokalt. Vi er et ambitiøst bureau i vækst og i Danmark nærmer vi os 70 dygtige medarbejdere. Vi lægger
vægt på en fornuftig work/life balance, frihed under ansvar og arbejder hver dag for at være en meningsfuld arbejdsplads.

