
Vi søger ildsjæle til praktikforløb 

indenfor markedsføring.

Vi søger praktikanter til praktikforløb, indenfor salg og markedsføring. Du vil få dine egne ansvarsområder og deadlines. Vi 
er en virksomhed i kraftig vækst, hvorfor muligheden for et job efterfølgende er i spil hvis du er det helt rigtigt match.

Opgaver kunne være:
Digital og analog kommunikation og markedsføring.
Kampagneplanlægning, nyhedsbreve, avisannoncer og SoMe mv.
Grafiske opgaver i Photoshop efter niveau.
Videoproduktion efter niveau.
SEO, hjemmesidetekster, artikler mm.
Diverse e-commerce relaterede opgaver, eks. oprettelse af varer mv.
Salgssupport og kundeservice.

Vi søger dig, som er:
En ildsjæl med stort drive og engagement.
Velformuleret og imødekommende..
Kreativ og med fingeren på pulsen.
Kan tænke ud af boksen

jkOffice henvender sig primært til B2B markedet, og vores sortiment dækker alt fra lækre designmøbler til alt indenfor in-
dretning af kontor, kantine, mødelokaler mv. Vi arrangerer events, som vi kalder DomicilSalg, her sælger vi møbler direkte fra 
firmaadresser før vi afhenter møblerne hjem til vores lager.

Vores online platform er den primære salgskanal, som genererer mange spændende henvendelser til videre bearbejdning 
samt direkte websalg. Vi markedsfører os kraftigt både i dagspressen, på google, på de sociale medier og digitalt på andre 
platforme.

Udtalelse fra tidligere praktikant, Rikke Højer Bonde, som nu er ansat i i vores marketingafdeling.
“I forbindelse med min uddannelse som markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Aarhus, var jeg i et 4 måneders 
praktikforløb hos jkOffice, i deres marketingafdeling. Her fik jeg et indblik i både online og offline markedsføring på det 
danske b2b marked inden for kontormøbelbranchen.

Min hverdag hos jkOffice bestod af en bred vifte af opgaver, hvor jeg kom rundt i de mange afkroge, der findes inden for 
b2b markedsføring. Mine arbejdsopgaver bestod blandt andet af opslag og annoncering på virksomhedens SoMe plat-
forme, E-mailmarkedsføring, produktoprettelse og produktbeskrivelse, content marketing, SEO, avisannoncering samt 
kampagneplanlægning. 

Hos jkOffice vil du blive mødt med åbenhed, professionalisme og godt kollegaskab. Du får selv indflydelse og med-
bestemmelse på dine arbejdsopgaver, så kan få lov til at arbejde med dét, du synes er spændende. Jeg kan varmt anbe-
fale jkOffice som praktikvirksomhed, hvis du trives i en dynamisk virksomhed i rivende udvikling og du ikke er bange for 
ansvar samt gerne vil prøve kræfter med en række forskelligartede opgaver.” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ønsker du at være en del af vores team, så send din ansøgning til: job@jkoffice.dk. Skriv ”praktikant” i emnefeltet. 
Arbejdssted: Jens Olsens Vej 9, 8200 Aarhus N.
Kontaktperson: Sara Lind, sara@jkoffice.dk, tlf: 71456003

- forvent lidt mere


