
Tekstforfatning til flyers, salgsmateriale, hjemmeside og annoncer
SEO-optimering af hjemmeside, således FunCenter bliver synlig på Google
Generel funktionsoptimering af hjemmeside i vores CMS system
Billedredigering og udformning af grafisk materiale til hjemmeside og kampagner
Udformning af 52 ugers marketingplan med fokus på events og kampagneaktiviteter
Markedsføringsstrategi til hver af vores segmenter
Producere SoMe content til opslag og kampagner

FunCenter Aalborg ApS er et alsidigt eventcenter og ud af huset afdeling, med et væld af
sjove aktiviteter for børn og voksne. Vi afholder alt fra polterabends til
personalearrangementer til  børnefødselsdage og alt derimellem. Her er den gode oplevelse
altid i højsædet, og god gæsteservice er vores grundværdi.
Vi søger løbende praktikanter, og måske det kunne være noget for dig?

Du vil blive en del af et fantastisk, energisk og positivt team, hvor der på kontoret er fem
fastansatte og 35 deltidsansatte eventinstruktører, som alle arbejder med at facilitere super
fede events for vores gæster. Vi går meget op i at prioritere det sociale kollegaskab på
arbejdspladsen, og derfor vil vi også sørge for, at du som praktikant kommer godt ind i
virksomheden både socialt og fagligt.

Din første periode vil gå med at lære FunCenter at kende, og få et lille indblik i økonomi, salg,
marketing, drift, HR og måden vi arbejder på, for at få et indtryk af, hvordan hele maskineriet
fungerer. For os er det vigtigt, at du har kendskab til hele virksomheden, da vi er en lille
organisation, som bruger hinanden som sparringspartnere løbende gennem vores projekter. 

Som praktikant vil du gennemgå et onboarding forløb, så du er godt oplært til at varetage de
ansvars- og arbejdsopgaver du skal løse i resten af din praktikperiode. Du vil få kendskab til
stort set alle marketingdisciplinerne, og fordeler opgaverne med de to andre
marketingsmedarbejdere i teamet.

Nogle af de opgaver du vil komme til at arbejde med er følgende:

Alle medarbejdere i FunCenter har en todelt funktion, hvor en del af arbejdet, nogle timer
om ugen, foregår som eventinstruktør for FunCenters gæster. Det betyder, at udover dine
primære opgaver vil du også være medansvarlig for afvikling af arrangementer i centeret i
de perioder, hvor deltidsinstruktørerne ikke har mulighed for at komme på arbejde. 

PRAKTIK
MARKETINGKOORDINATOR OG EVENTINSTUKTØR

Vil du udfordre dig selv, og bruge din viden fra dit studie?

hos FunCenter Aalborg



Disse opgaver inkluderer at åbne og klargøre vores center, modtagelse af gæster, afvikling
af arrangementer, oprydning efter disse samt daglige praktiske driftsopgaver i centeret. 

Da en del af arbejdet foregår "på gulvet" som instruktør, er det derfor vigtigt, at du er
forberedt på, at din arbejdsdag ikke kun er af administrativ karakter foran en
computerskærm. I FunCenter er instruktørerne 80% af gæstens oplevelse, og vi stiller høje
krav til din personlige gæsteservice, din indlevelse og situationsfornemmelse. 

Vi søger derfor en udadvendt og snaksalig praktikant, som har disciplin til at arbejde under
frie rammer, og som har en interesse og kompetencer indenfor markedsføringsområdet
såvel som formidling som eventinstruktør.

Stillingen som praktikant er fuldtid med 37 timer om ugen, mandag til fredag fra 08.00-16.00.
Du er selv med til at planlægge din mødetid i samarbejde med de fastansatte uge for uge
inden for dette tidsrum, så det passer med 37 timer. 

Ansøgning
Er du stadig interesseret i at blive en del af vores team? Så send en motiveret
praktikansøgning til cille@funcenter.dk, med tilhørende CV i en samlet PDF. I emnefeltet skal
du skrive "Praktik - marketingkoordinator". Husk at notere i hvilken periode du søger
praktikplads.
Hvis der skulle være spørgsmål til praktikstillingen er du mere end velkommen til at kontakte
event- og marketingkoordinator Cecilie Jørgensen på 22 81 01 09 eller til cille@funcenter.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

High Fives fra hele FunCenter-teamet


