
Marketing- og kommunikationspraktikant  
– bliv en del af holdet hos Container Living
Tiltrædelse: Snarest muligt. Praktikken er ulønnet.

I Container Living sætter vi fast ejendom fri – fordi planeten og vores byer har brug for mere fleksible, 
effektive og bæredygtige ejendomsløsninger. Vil du være med til at udvikle fremtidens bæredygtige 
ejendomme, der omfavner mangfoldighed og skaber social trivsel? Så har du nu mulighed for at blive 
en del af Container Living som vores nye marketing- og kommunikationspraktikant.

Vi søger dig, som er en skarp formidler, der kan kommunikere de mange gode historier om vores 
stærke brand og som har flair for visuel kommunikation. 

Du vil blive en del af vores 10-personers team, der holder til i Vejle i vores eget containerkontor. Vi 
sætter pris på at samarbejde på kryds og tværs og hjælpe hinanden med kollegial og faglig sparring. 
Omgangstonen i teamet er uhøjtidelig, og vi er gode til at grine sammen – også når vi har travlt.

Vi tilrettelægger naturligvis praktikforløbet, så det passer med din opgaveskrivning. 
Arbejdstiden vil primært være i hverdagene, men aften- og weekendarbejde i forbindelse 
med events kan forekomme. Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at  
kontakte Nadja Udby Sangild på nadja@containerliving.dk eller tlf. 28 59 91 24.

Sådan søger du praktikstillingen
Send din ansøgning hurtigst muligt. Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så send 
os dit CV og din ansøgning til job@containerliving.dk mærket ”Praktikant” i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Dine arbejdsområder
• Udarbejdelse af ekstern kommunikation til website, SoMe og digitale platforme
• Grafisk opsætning af indhold på vores forskellige platforme og trykt materiale 
• Udvikle og eksekvere på nye koncepter og kampagner målrettet vores lejere 
• Sikre kvalitet og en råd tråd mellem indholdet på alle vores platforme  
• Deltage i planlægningen og afviklingen af fællesaktiviteter og events i ejendommene  
• Deltage i udviklingen af vores kommunikations – og markedsføringsstrategi  

Vi forventer, at du
• Er i gang med en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse og vil have hands-on erfaring
• Har en stor interesse for marketing, branding og digitale medier
• Er nysgerrig på forbrugeradfærd og trends
• Er passioneret omkring dit fag og kan lære os noget nyt – f.eks. om kreative kampagner, blæret 

borgerinddragelse eller informative skilte, som også fanger folks opmærksomhed
• Kan omsætte feedback fra vores beboere til at forbedrede events og kommunikation
• Du er selvstændig og udadvendt - og kan tale med alle på din vej

Vi tilbyder 
• En alsidig hverdag hvor du vil være med til at definere dine projekter og løbende få sparring samt 

vejledning fra teamet 
• Et humørfyldt arbejdsklima med gode kollegaer, der alle brænder for og er stolte af vores arbejde
• Stort ansvar og råderum over dine egne opgaver i en innovativ og uformel virksomhed


