
Måske. Og det behøver du hverken vide eller mene noget om. Men har du en holdning til 
klar og tydelig kommunikation – gerne med skæve vinkler? Og har du store ambitioner 
om et lærerigt og sjovt praktikforløb på Danmarks måske bedste arbejdsplads? Så hører 
vi meget gerne fra dig.

Den Blå Planet er Nordeuropas største akvarium og tilbyder en verdensomsejling under 
havet for børn og voksne. Vi er cirka 70 ansatte som arbejder side om side med tusindvis 
af fisk og havdyr og over syv millioner liter vand. Der er en stor gruppe fiskeeksperter 
ansat, men mange af os ved ikke specielt meget om fisk. Vi samarbejder dog på lige fod 
for at få børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv.

I Marketing og PR er vi fire ansatte plus selvfølgelig dig, som vi glæder os til at få med om bord. 
Afhængig af din profil og interesser skræddersyr vi et individuelt forløb til dig, så du får så meget ud 
af praktikken som muligt. I august 2018 søger vi to nye kommunikationspraktikanter.

Hvad kan du forvente af os?
» En ambitiøs praktikperiode med erfaren praktikvejledning
» Feedback og sparring i et rart arbejdsmiljø, hvor din mening tæller
» Indblik i og konkret erfaring med strategisk kommunikation

Arbejdsopgaver:
»  Strategisk kommunikation på en lang række platforme, fx hjemmeside,

sociale medier, intranet, nyhedsbreve, foto og video, m.fl.
»  Producere indhold til web og sociale medier, løbende publikationer

og formidlingselementer i vores permanente udstilling
»  Bidrage til proaktiv PR i arbejdet med at positionere Den Blå Planet

som en attraktion i international klasse og aktiv naturambassadør
» Idegenerering og deltagelse i møder på lige fod med afdelingens ansatte

Hvad forventer vi af dig?
» Du interesserer dig for strategisk kommunikation
» Du har et skarpt blik for en god historie og er en stærk skriftlig formidler
» Gode redigerings- og korrekturevner
» God forståelse for brug af foto, video, grafik og lign. elementer i digital kommunikation
» Du har gerne erfaring med CMS – ideelt set WordPress
» Du trives i et arbejdsmiljø, hvor ingen dage ligner hinanden
» Nysgerrighed, samarbejdsevner, godt humør og gerne glad for stærk kaffe

Praktikstart: 1. august 2018. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge primært på kontoret på Den Blå Planet. Mulighed 
for flextid og hjemmearbejde efter aftale. 

Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte PR- og kommunikationsansvarlig 
Lise Rønfeldt Bagger på lrb@denblaaplanet.dk eller vores nuværende praktikanter på  
jos@denblaaplanet.dk og bak@denblaaplanet.dk

Ansøgningsfrist: Send ansøgning, CV og et par eksempler på dit arbejde hurtigst muligt til lrb@denblaaplanet.dk. 
Vi læser ansøgninger og indkalder løbende til samtale. Læs mere om os på www.denblaaplanet.dk

Kan trompetfisk trutte?

“Der er ikke mange 
praktikpladser, hvor du kan fange 
krokodiller, fodre hajer og flytte 

kæmpekrabber. Men det kan man på 
Den Blå Planet. Jeg har hænderne i alt 
fra PR og markedsføring til strategi og 
SOME. Og så har man endda masser af 

indflydelse på, hvad man gerne vil lave. 
Alle er super søde herude - både 

dyrene og kollegaerne.”

Josefine Søndergaard,  
kommunikationspraktikant 2018




