ELSKER DU EVENTS
OG PROJEKTSTYRING?

…. så skal du med på vores praktikhold!
OM MANOVA
I Manova arbejder vi med employer branding inden for vores tre forretningsområder: karriereevents,
rekrutteringskampagner og udviklingskurser. Vi både udvikler og driver karriere- og uddannelsesmesser,
samt rådgiver og leverer kommunikationsløsninger til nogle af landets største virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.
Vi er et professionelt, ungt team på ca. 15 medarbejdere med stor erfaring. Vi har en afslappet og uformel
omgangstone, vi elsker at have det sjovt, når vi er på arbejde, og der er aldrig langt fra idé til handling.
HVEM ER DU?
• Du studerer måske på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole.
• Du er udadvendt, engageret, initiativrig og udfordringssøgende.
• Du er indstillet på at deltage i det praktiske arbejde i kombination med de
faglige opgaver.
• Du er parat til at arbejde i teams med både dine medpraktikanter og de
øvrige Manova-medarbejdere.
HVAD SKAL DU LAVE?
• Du bliver tilknyttet vores koncept www.karrieretanken.dk
• Ifm. KarriereTanken kommer du til at arbejde med opgaver som indbefatter
logistik, planlægning, markedsføring og projektstyring.
• Du vil møde vores kunder fra de videregående uddannelser og virksomheder,
som primært er tilknyttet HR og marketingsfunktioner.
• Du er med til at afvikle KarriereTanken, og er med ude på landets gymnasier
og opleve projektet live på lige fod med andre Manova-medarbejdere.
HVORDAN SØGER DU?
Send en motiveret ansøgning og CV til Josephine Juel Rasmussen på jvjr@manova.dk
Har du spørgsmål; ring eller skriv til Josephine: tlf. 38 15 00 22.
PRAKTISK
• Tiltrædelse: August (eller efter aftale)
• Varighed: ca. 12 uger
• Praktikken er ulønnet
• Timer: Ca. 37 timer om ugen. Vi er fleksible ifm. evt. studiejob mm.
• Ansøgningsfrist: Vi holder samtaler og ansætter løbende, men vi ser helst, at
du ansøger inden den 1. maj.
Se mere om os på www.manova.dk - www.karrieretanken.dk
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