
Om Nørgård Mikkelsen
Vi er et kommunikationshus med ca. 70 specialister på vores bureauer i Odense og København. Designere, sociologer,  
antropologer, økonomer - krøllede hoveder og excel-hjerner - som alle har samme mål: At skabe værdi for  mennesker og 
vækst for brands. Det var den korte version. En lidt længere finder du på nmic.dk

VI SØGER PRAKTIKANTER  
TIL DIGITAL MARKEDSFØRING  
I EFTERÅRSSEMESTRET 2021
Vi søger praktikanter til vores digitale afdeling. 
Vi forestiller os, at du er i gang med kandidaten på  
dit studium og skal i den forbindelse i praktik.  
Vi er på udkig efter to profiler.
 
Account Based Marketing
Vil du være med til at lede danske virksomheder 
igennem den store corona-digitaliseringsbølge? 
Vi leder efter en studerende til vores Account Based 
Marketing-team, som arbejder med digital 
markedsføring og lead-generering for store, danske 
B2B-virksomheder.
Du har evner eller interesse i at udvikle dig indenfor:

• Forbrugeranalyse og indsigt
• Udvikling af markedsføring til B2B-indkøbere
• Digital modning af leads
• Annoncering på Linkedin mm.
• Datadrevet optimering/performance marketing

Du brænder for at forstå og formidle teknisk tungt stof 
til et højt kvalificeret publikum, og du synes, at det er 
interessant at lave indhold, der kan drive salg. 

Markedspladser
Har du lyst til at indgå i vores Markedsplads-team, der 
arbejder med analyse, onboarding, indhold og 
optimering på markedspladser som Amazon?
Den globale digitale markedsplads, Amazon, er på vej 
til Danmark, og flere andre store platforme bevæger 
sig i samme retning. Hos Nørgård Mikkelsen arbejder 
vi med at rådgive danske virksomheder i forbindelse 
med markedspladser, både strategisk og operationelt, 
og i forhold til hvordan man som virksomhed går 
ombord på markedspladserne og i gang med at 
sælge.

Du har evner eller interesse i at udvikle dig indenfor:

• E-commerce og markedspladser
• Datadrevet optimering/performance marketing
• Søgemaskineoptimering (du har evt. erfaring  

fra Google, og du har mod på at lære Amazon  
at kende)

• Udvikling af indhold til produktsider og brandstores
• Analyse af udbud og afsætning på markedspladser
• Annoncering på markedspladser

Du er tryg ved at arbejde med data i Excel, og kan du 
også anvende et statistikprogram, er det kun en fordel. 
Samtidig med at du meget gerne må have en interesse 
i, hvordan data kan bruges til at drive forretning.

Vi har en stærk Vi-kultur, hvor vi bakker hinanden op, 
går hele vejen som hold og har det sjovt undervejs. Vi 
er ét bureau med 2 lokationer med base på havnen i 
Odense eller Vesterbrogade i København, og du vil 
være tilknyttet Odense. Vi forstiller os, at du skal starte 
din praktik medio/ultimo august 2021. Ansøgningsfrist 
har vi ikke, vi søger indtil, vi finder de rigtige 
kandidater. 
 
Upload din ansøgning på  
https://nmic.biz/ansogning/
 
Har du spørgsmål, så skriv til Jeppe på  
jeppe.hamming@nmic.dk 
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