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Praktikplads | marketing
- hvor alt sejler ;-)

Bare rolig, det hele sejler ikke
Men det handler om sejlads det hele. Du kommer til et hold af passionerede og engagerede kolleger, der brænder for sejlads. Og så 
er vi lige et par landkrabber hist og her, men vi brænder også. I marketing-regi finder man næppe en industri, der er mere interes-
sant. Passion / interessante historier fra hele verden / cool fotos og lækre  videoer.

Er du frisk på udfordringer i mange discipliner inden for marketing , er du selvstændig  og  klar på bare at tage fat, så kom til Elvstrøm 
Sails og prøv dine kompetencer af i din praktikperiode.

Elvstrøm Sails er karakteriseret ved at være en lille og flad organisation. Der er ikke så langt fra tanke til handling. Du får derfor rig 
lejlighed til reelt at bidrage og deltage i det opgave flow, der er.  Vi kan bruge både kompetencer inden for online og offline marketing, 
web / SEO / bannerudarbejdelse /annonce udarbejdelse / foto redigering  - og er du skarp på aftrækkeren er der også rig mulighed 
for at prøve dit kamera af.

Vi afsætter vores sejl gennem et vidtforgrenet netværk af forhandlere i  primært Europa og USA, og de skal supporteres.  Vi bruger 
adobe pakken (indesign, photoshop, illustrator, m.m.). Vi  laver en del in-house, men bruger også  eksterne eksperter.  

Forud for praktikperioden aftaler vi mere konkret, hvilke opgaver du skal fokusere på - måske har du også selv nogle gode idéer. 
Løbende tager vi en dialog om opgaverne, men du kommer til at arbejde meget selvstændigt. Vi har til huse i Aabenraa, tæt på mo-
torvejen i lyse lokaler.  Din kontaktperson bliver Lise-Lotte Møhring Larsen, marketingmanager. Hvis du synes det lyder interessant, 
så lad os høre fra dig på lml@elvstromsails.com.  

Om Elvstrøm Sails:
Elvstrøm Sails er én af de førende sejlproducenter i Europa. Vi designer og bygger sejl skræddersyet kundens behov. 
Elvstrøm Sails repræsenteres af over 50 kompetente SailPoints, hovedsageligt på det europæiske kontinent – med en klar 
strategi om at videreudvikle netværket i USA.


