
Udfold dine evner som kommunikationsmedarbejder i et lærerigt praktikforløb hos Katoni i 
Aarhus.

JOBBET & ARBEJDSOPGAVER
Vi søger en praktikant, der brænder for online kommunikation, og som har lyst til at supplere 
teorien fra studiet med praktisk erfaring. Du bliver en del af et mindre, men yderst engageret 
team, og du vil hurtigt få ansvar og mulighed for at se effekten af din dedikerede indsats.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
• Forfatning af brand- og kategoritekster til Katoni.dk
• Korrekturlæsning
• Koordinering med grafikere
• Søgemaskineoptimering

Vi har mulighed for at tilpasse ovennævnte opgaver i forhold til dine interesser. Du behøver ikke 
at have erfaring med søgemaskineoptimering, da vores specialist i søgemaskineoptimering 
kan lære dig op eller opdatere din viden inden for området.

DIN PROFIL
Du er først og fremmest en passioneret tekstforfatter, som brænder for at skrive og herigennem
udfolde dine særdeles stærke og kreative kommunikative kompetencer. Ord er dit stærkeste 
kort og vigtigste redskab! Du behersker dansk på et højt niveau, er ærekær og detaljeorienteret.

Du er interesseret i at skrive kommercielle tekster til digitale platforme, og derudover er det 
vigtigt, at du er selvstændig, initiativrig og kan lade dine kreative tanker blomstre og gøre dem 
til virkelighed i et online univers. Da du fortrinsvis vil arbejde med indhold, der omhandler mode 
og interiør, vil det også være en fordel, hvis dine interesser omfatter design.

Du er i gang med en relevant faglig uddannelse inden for kommunikation, såsom 
Virksomhedskommunikation, Medievidenskab, Retorik, Lingvistik eller lignende. 

VI TILBYDER
• Gode kollegaer med stor erfaring 
• Masser af sociale arrangementer
• Gratis frokostordning

INTERESSERET?
Har ovenstående vakt din interesse, så skynd dig at sende dit CV og en motiveret ansøgning 
til:

job@katoni.dk

Forløbet er i efterårssemestret 2019.
Bemærk venligst, at vi behandler ansøgningerne løbende, så send endelig din ansøgning 
hurtigst muligt. Vores søsterselskab Kompakt bistår rekrutteringen.

Vi glæder os til at høre fra dig!

KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT

Katoni er en online shoppingplatform med tøj, sko og accessories fra de bedste online 
butikker. 


