Alex Poulsen Arkitekter (APA) søger en
talentfuld kommunikationspraktikant
Start efteråret 2020
Som kommunikationspraktikant hos APA vil du være med til at tegne firmaets ansigt udadtil, via opslag på
vores digitale platforme, hvor der skal formidles grafisk- og skriftligt materiale. Ydermere forventes det, at
du har interesse for arkitektfaget og ønsker at lære, hvordan branchen fungerer, og at du har mod og løst
til at prøve kræfter med et udfordrende område. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, overholde
aftaler og være pligtopfyldende. Vi tilbyder dig til gengæld en masse sjove udfordringer, som vi forventer
vil styrke dig i dit videre virke.
Det vil være en fordel, hvis du er fortrolig med Adobepakken (Illustrator, Photoshop og InDesign). Du skal
have minimum 3 års erfaring som studerende, taler og skriver flydende dansk og er fortrolig med engelsk
på højt niveau.
Ansvarsområde
Generelt, vil du…
- være i stand til effektivt at formidle grafisk materiale på et højt niveau, herunder opsætning af
præsentationer og andet materiale i powerpoint og Indesign. Præsentationer skal som
udgangspunkt være korte, grafisk stærke og indholdet målrettet slutmodtageren.
Dagligt, skal du…
- være imødekommende og være et aktiv i forhold til dine kollegaer på tegnestuen
- være fagligt nysgerrig inden for arkitektur og virksomhedens branche generelt
- være fleksible ift. arbejdstid, når det er nødvendigt, fx op til en deadline.
Dine opgaver kan være af meget varierende karakter, såsom:
- ajourføring af Hjemmeside og SOME
- hjælpe til med PQ-arbejde og ansøgninger, konkurrencer eller andre typer tilbudspræsentationer
- jobopslag
- pressemeddelser & nyheder
- Kommunikation & præsentationsmateriale ifm. sociale eller faglige arrangementer
Send os dit CV og portofolio (max. 5 MB) til job@alexpoulsen.dk og skriv ”kommunikationspraktikant” i
emnefeltet på din mail. Ansøgninger modtages og vurderes løbende. Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Alex Poulsen Arkitekter
Alex Poulsen Arkitekter er en tegnestue på lidt over 20 dedikerede arkitekter og bygningskonstruktører,
som arbejder med nybyggeri, ombygninger og renoveringer både i Danmark og i udlandet. Vores speciale
er at løse komplicerede bygninger, hvor logistik og sikkerhed på alle niveauer har højeste prioritet. Vi har
stor succes med at rådgive bygherrer inden for vores kompetenceområde, hvor vi besidder en særlig
viden, som skaber værdi for bygherren såvel som for samfundet omkring os.
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