
 
 

Praktiktilbud 

Er du vores nye ’WordPress-superbruger-IT-handy m/k-all-in-one-praktikant’ med et ekstremt godt (foto)grafisk 

øje? 

Vi er et nationalt innovationsnetværk i rivende udvikling med mange vilde heste i folden og en altid travl hverdag. 

Derfor leder vi efter en praktikant til vores Herning-kontor, som dagligt kan udbygge og holde vores IT-platforme ajour 

(primært vores Word Press-baserede websites på dansk og engelsk), hjælpe vores journalist med SoMe-opgaver (på 

Facebook, Instagram, Flickr og LinkedIn) samt bygge en ny central billeddatabase op fra bunden med de rette 

billedformater. Dertil kommer en række ad hoc grafikopgaver, når vi fx har brug for et logo til et af vores projekter, 

events eller lignende materiale til forskellige typer af web-markedsføring. En (foto)grafisk sans er derfor i høj kurs. 

Din profil – du er primært: 

- En IT-jockey til Word Press og webadministration: Du skal aflaste din webkollega og styre dine nye kollegers 

digitale ønsker og således være med til at få vores projekter løftet op på det bedste grafiske niveau på 

webben - gode billeder og jagten på dem er et must! 

- Et unikt (foto)grafisk talent med et skarpt, grafisk øje, der hurtigt og gennemarbejdet kan omsætte idéer og 

briefs til webgrafik, finde de bedste billeder ud fra mulighedens kunst og lejlighedsvist hjælpe med at tegne 

logo og fremstille grafisk materiale til online brug. 

- Mere end god til dansk – og engelsk: Du behøver hverken være kommunikationsuddannet eller cand.mag. i 

engelsk, men en super god retstavning på dansk og et sprogligt talent hjælper til. Den engelske del af vores 

web skal i efteråret 2017 boostes til et professionelt, internationalt niveau, så hvis du er mere end rigtig god 

til engelsk, er du rykket frem i feltet mod en staldplads hos os.  

Du er helt sikkert også: 

- Struktureret hvad enten vi taler webredigering, opbygning af en billeddatabase eller håndtering af opgaver 

og deadlines generelt. 

- Nysgerrig, holistisk i arbejdsmæssig forstand samt i besiddelse af en bred viden og naturlig forståelse for 

vores fagområde inden for innovationsmiljøet. 

- Interesseret i at fortsætte i jobbet sideløbende med studiet efter endt praktik. Dette er en reel mulighed.  

Rent praktisk er du studerende, der leder efter en 20 ugers praktikplads i en virksomhed som vores. 

Kort om os 

Vi er et af statens innovationsnetværk med ansvarsområderne mode, tekstil og selve livsstilsområdet samt møbel og 

interiør. Vi arbejder inden for tre sideordnede hovedområder, der sætter fokus på bæredygtighed & cirkulær 

økonomi, design & iværksætteri samt digitalisering af detailbranchen. Da de fleste af vores projekter har udenlandske 

partnere, skal vi markedsføre og formidle vores aktiviteter på både dansk og engelsk – derfor er den engelske udgave 

af vores web vigtig at holde ajour.  

Du kan læse mere om Lifestyle & Design Cluster på www.ldcluster.com. Send derefter ansøgningen til 

svea@ldcluster.com (max A4 side + CV og bilag).  

 

Deadline for ansøgning: 1. oktober 2017 

Spørgsmål til jobbet? Kontakt Anders Skou Kristiansen: anders@ldcluster.com for yderligere info. 
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