
Er du på udkig efter en spændende praktikplads i 
det kommende semester? Hos furnipart søger vi 
en web- og marketingpraktikant  til foråret 2022. 
Vi er en international designvirksomhed, der laver 
møbelgreb, og vi har hovedkontor lidt uden for 
Aarhus.

Vi tilbyder et lærerigt praktikforløb med konkrete 
opgaver, som løbende vil blive tilpasset efter dine 
ønsker og kompetencer. Du får mulighed for at 
prøve kræfter med webdesign og opsætning, SoMe, 
Influencer Marketing, E-mailmarketing og SEO. 

Din profil
• Du er i gang med en relevant videregående 

uddannelse inden for marketing, 
kommunikation, branding eller lignende

• Du er fuld af gode idéer og forstår at begå dig 
online

• Du er lærenem og har gåpåmod
• Du kan arbejde selvstændigt
• Du er velformuleret og skriver fejlfrit på dansk 

og engelsk

Erfaring med CMS-systemer er et stort plus men 
intet krav.

Lyder det interessant?
Så send os en motiveret ansøgning samt dit CV. 
Praktikperioden løber som udgangspunkt, fra 
starten af 2022 og varer som min. fire måneder dog 
meget gerne længere. 
Der vil naturligvis være mulighe d for fleksibilitet 
i forhold til dit studie. Arbejdstiden er 37 timer 
om ugen. Praktikken er ulønnet, men vi stiller en 
computer til rådighed og dækker omkostninger 
til transport og frokost. Arbejdspladsen er 
beliggende lidt uden for Aarhus i Søften – med god 
busforbindelse fra Aarhus.

Ansøgning sendes til job@furnipart.com 
og behandles løbende. Har du spørgsmål til 
praktikforløbet eller arbejdsopgaverne, er du 
velkommen til at kontakte Malene Vinter på 
mvi@furnipart.com eller tlf. 31702191 for mere 
information.

Web- og marketing praktikant
FURNIPART SØGER

furnipart A/S blev etableret i 1977 og kan bedst beskrives som en succesrig, innovativ og vækstorienteret virksomhed.  

Vi fokuserer 100% på at udvikle, designe, markedsføre og sælge møbelgreb og komponenter til de helt store aktører inden for møbel- og køkkenindustrien.  

furnipart opererer internationalt, og mere end 90% af omsætningen afsættes til eksportmarkederne. Læs mere om os på furnipart.com. 

Dine opgaver vil blandt andet bestå af: 

• Videreudvikling af website med nyt design, 
funktioner og indhold

• SoMe – udvikling og strategi for vores online 
tilstedeværelse på Instagram, Pinterest og 
Facebook

• E-mailmarketing – med fokus på automation
• SEO – primært on-page
• Influencer marketing – med formål at 

udbrede kendskabet af vores produkter


