Creative Intern
Har du lyst til at arbejde med nogle af Danmarks største brands, og lære mere om hvordan
man udvikler markedsføring, der rent faktisk løfter salget? Så er det måske hos Nørgård Mikkelsen, at du skal være Creative Intern.
Har du styr på den kreative værktøjskasse og et hoved fuld af gode ideer, så byder vi dig
velkommen til et uforglemmeligt praktikophold, der kan bringe dine karrieredrømme et stort
skridt nærmere.
•
•
•
•
•
•
•

Du har et skarpt grafisk øje
Du kan Adobe-pakken både forfra og bagfra
Du kommer ustandseligt med kreative ideer
Du lever dit fag og nørder løs, indtil løsningen ikke kan blive bedre
Du er nysgerrig, videbegærlig og ærgerrig
Du er en holdspiller med masser af gå-på-mod
Du er ikke bange for at være opsøgende eller spørgende og altid klar til sparring.

Du kommer til at arbejde med:
•
•
•
•
•

Content til sociale medier for flere af Danmarks største brands
Idé- og konceptudvikling
Diverse ad hoc-opgaver inden for tryksager, emballage samt mindre filmopgaver
Grafisk opsætning af interne kommunikationsopgaver
Deltagelse i (og evt. assistance med styling etc. på) fotooptagelser

Din daglige arbejdsplads bliver på Nørgård Mikkelsens kontor på Vesterbrogade i hjertet af
København. Her kommer du til at sidde omgivet af dygtige kollegaer, som hjælper og sparrer
med dig, når du er kørt fast.
Nørgård Mikkelsen er et dansk baseret bureau med kontorer i København og Odense. Vores
kunder er blandt de største og mest kendte virksomheder i Danmark og Norden. Vi løser opgaver som strategisk analyse og rådgivning, udformning af kommunikation og markedsføring
på digitale og analoge platforme samt planlægning og indkøb af betalte medier og influenter.
Har du spørgsmål til praktikforløbet er du velkommen til at kontakte praktikvejleder,
Mette Harder, mette.harder@nmic.dk eller Creative Director, Rasmus Nybo Andersen,
rasmus.nybo@nmic.dk.
Vi glæder os til at møde dig.

