Danmarks bedste digitale- og kreative
bureaugruppe søger praktikanter
Agency Spring x Zupa søger praktikanter, der vil prøve kræfter
med arbejdet som konsulent eller projektleder på vores kontor
i København til foråret 2019

CREATIVE HEART

Er du nysgerrig på den digitale kreative bureauverden?
Er du ikke bange for at stikke næsen i det meste og klar
til at prøve lidt af hvert, og gør det hele med godt humør
og faglig nysgerrighed? Så kom og bliv praktikant i vores
kontaktteam med de dygtigste konsulenter, rådgivere og
projektledere.
Har du ambitioner om at være blandt de dygtigste?
Hos os møder du seniorkompetencer på alle områder og
kommer til at arbejde med nogle af landets skarpeste hoveder på tværs af kunder, brancher og opgaver. Du er med
på projekterne fra brief og møder til indsigt, eksekvering og
evaluering.
Et praktikprogram, hvor vi dyrker dit talent
Vi ønsker, at du får mest muligt ud af dit ophold og skræddersyr praktikprogrammet, så du kan prøve kræfter med
forskellige fagligheder inden for discipliner som business
development, projektledelse, branding, strategi, omnichannel,
CRM, marketing automation, digital og SoMe. Derudover får
du tilknyttet en mentor, som følger dig gennem hele forløbet.
Vores ambition er, at du på den anden side af din praktikanttid kan sætte dig ind i både forretningsmæssige, strategiske,
taktiske og kreative tankegange, hvad enten du drømmer om
at blive konsulent, projektleder eller rådgiver. Det kræver blot,
du kommer med den rette indstilling og masser af gå-påmod.

DIGITAL MIND

Vi tilbyder dig:
• Et skræddersyet forløb i tæt parløb med et hold
af specialister og seniorkræfter.
• Søde og dygtige mennesker, der i fællesskab tager
ansvar for både løsninger og hinanden.
• En Mac til udlån, gratis morgenmad, frokostordning
og fredagsøl.
• Et praktikforløb på minimum fire måneder med ansvar og
en stejl indlæringskurve fra den allerførste dag.
Sådan søger du:
Send din ansøgning og dit CV til praktik@zupa.dk –
og husk at fortælle, hvorfor du mener, vi er et godt match.
Ansøgningsfristen er 20 januar, og du skal gerne kunne starte
i februar 2019. Praktikken er ulønnet.
Om os
Agency Spring og Zupa fusionerede i foråret 2018 og vores
nye bureau Agency Spring x Zupa er et full-service
reklamebureau med et stærkt digitalt afsæt.
Vi er rangeret som #2 inden for forretningsforståelse og som
#2 inden for digitale løsninger i den seneste MyImage-analyse blandt reklamebureauer i Danmark.
Vi bor på Toldbodgade 49B og har i alt over 200 ansatte
fordelt på København, Aarhus, Manchester, Hamborg og Ho
Chi Min.

Vores drømmepraktikant …
• Er i gang med en kandidatuddannelse på CBS, RUC, KU,
projektlederlinjen på DMJX, eller lignende.
• Brænder for kommunikation, branding og markedsføring.
• Arbejder selvstændigt, men er aldrig bange for at spørge
og lære.

Kunder tæller blandt andet nationale og internationale BtB
og BtC brands som Novo Nordisk, LEGO, Grundfos, Astellas,
UL, Jysk, Dansk Supermarked, OK Benzin, XL-BYG, Danske
Bank, FOA, Aarhus og Horsens Kommune, Danfoss, Hyundai,
Radiometer og Sundhedsstyrelsen.

• Kan lide udfordringer, er modig og deltager aktivt i teams
og på opgaver.
• Er udadvendt og socialt anlagt og går til sine kolleger
med nysgerrighed og godt humør.

Læs mere på zupa.dk

