
Online marketing praktikant 
søges til animations virksomhed i Nordthailand

Vi søger en praktikant til efteråret, der har mod på, at tage et praktikophold i udlandet, nærmere 
betegnet Chiang Mai i Nordthailand. 

Her vil du blive en del af hverdagen i animationsfirmaet, Animation Mu, hvor vi til dagligt laver 
animationsvideoer til danske virksomheder. Du vil få et tæt samarbejde med virksomhedens 2 
danske ejere som har mange års erfaring med online markedsføring og videoproduktion. 

Dine opgaver vil være indenfor online marketing, hvor du står kommunikationen på de sociale 
medier og via nyhedsbreve. Derudover vil du komme til at 
arbejde med at genererer indhold på tværs af platforme. 



Dine arbejdsopgaver vil komme til at være

Daglig varetagelse af vores sociale medier

Opdatering og generering af nyt indhold til vores hjemmesider

Kommunikationsopgaver 
som f.eks. kunne være: nyhedsbrev indhold, manuskripter, brochurer og meget andet

Udarbejdelse af salgsmateriale

Markedsanalyser

Måling af effekten af diverse tiltag



Vi tilbyder udover dette

• Praktik i høj sol og 35 grader, hver dag. 

• Praktik, hvor du får mulighed for at 
 forbedre dine sprogfærdigheder, da dagligdagen  
 foregår på dansk, engelsk og thai.

• Praktik, hvor du selv får mulighed for at præge 
 din stilling

• Praktik, hvor du bliver en del af et kreativt team

• Praktik, hvor to dage ikke er ens 
 og hvor stemningen altid er god



Du skal til gengæld kunne tilbyde
• Du skal være bachelor eller kandidatstuderende indenfor f.eks.: kommunikation, journalistik, marketing, 
 medievidenskab.
• Du kan analysere og har kommunikationsforståelse
• Du har kreative ideer indenfor marketing og er ikke bange for at fremlægge dem
• Du har erfaring med sociale medier
• Du er ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer

HVORNÅR?
Når du ansøger, skriv venligst hvor du 
har set opslaget henne.

August/September 
Praktikforløbet starter 

og løber 

3-6 måneder frem 

HVORDAN?
Vi hjælper med de praktiske ting så 
som:

Visum

Lejlighed 

etc.

SÅDAN ANSØGER DU

Send
CV og en ansøgning

 Til

Kristian Ole Rørbye 
   kristian@animation.mupå

Vi ser frem til at høre fra dig. 


