
PR / Markedsføringspraktikant 
hos Andersen Winery

En enestående mulighed for et praktikforløb med 
store opgaver, ansvar og løn.

Dine ansvarsområder
Som praktikant hos os vil du få lov til få en masse ansvar med bl.a. at udvikle 
kommunikationsstrategier, lave kampagneplaner og strømline kommunikationen over 
vores platformer. 
Herudover vil du også komme til at arbejde med hjemmesideopbygning, Facebook, 
Instagram, videoannoncer, e-mail marketing, Google Analytics, med mere. 
Vi forventer at du kan lægge en gennemtænkt strategi indenfor PR og derefter 
eksekvere, naturligvis i tråd med virksomhedens image og vision. 

Det er vigtigt for os, at du har drivet til at arbejde selvstændigt og tænke hurtigt med 
mange bolde i luften på én gang. Det vil blive dit ansvar at samle alle de gode idéer og 
føre de bedste ud i virkeligheden.
For at sikre din læring og udvikling i din tid hos os, vil vi løbende være i dialog med dig 
og give feedback på dit arbejde. 

Dine kompetencer: 
Vi forventer at du:

Er i gang med en videregående uddannelse indenfor kommunikation og/
eller markedsføring
Interesserer dig for markedsføringsstrategier og sociale medier. 
Har kompetencer til og mod på at lægge en gennemtænkt strategi og 
gøre den til virkelighed
Tør tage initiativ, handle og tænke ud af boksen.
Har lyst til at møde i vineriet på Mols og have arbejdsstation der.
Har lyst til at være en del af en ung virksomhed, hvor du selv kan præge 
dine opgaver.
Er selvreflekterende omkring din egen læring og udvikling, og har mod 
på at lære nyt
Det er en fordel, hvis du også interesserer dig for vin. 
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Virksomheden
Andersen Winery startede som Mads’ hobbyprojekt og har nu taget fart og blevet til et an-
erkendt dansk vineri. Vi fremstiller mousserende vine i verdensklasse af danske frugter og 
bær og gør dem til smagsoplevelser ud over det sædvanlige.

Vineriet er startet af vinmager Mads Groom Andersen, madspecialist Frantz Maurice Scott 
Lundby og iværksætter Morten Rinder Stengaard. Vi er en lille virksomhed, hvor alle går til 
hånde og hjælper til i produktionen, når der er tryk på.
Vi er 5 fuldtidsansatte, som tager sig af daglig drift og gæster i vineriet. Vineriet ligger på 
Mols, hvor vi alle er i huset i hverdagene.
Hvis du springer ombord, vil du blive en del af et team, som knokler for den gode vin og er 
vild med højt musik i vineriet og croissanter til kaffen. 

Praktiske oplysninger
Praktikken lægges i efteråret 2022, er lønnet og kan være del- eller fuldtid, afhængigt af 
dine ønsker og muligheder. Det vigtigste er at du har lyst til at skabe et univers på tværs 
af platforme, som taler godt sammen. Efter praktikken, kan der være mulighed for en 
fastansættelse.

Da vi vurderer ansøgningerne løbende, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning hurtigst 
muligt. Skriv gerne en note om, hvornår din praktik kan begynde og hvor mange timer du 
har mulighed for at være her. 
Send os din ansøgning og CV, hvis du er interesseret i praktikken. Og hvis du har en port-
folio, med dine tidligere projekter vil vi meget gerne se hvad du har lavet. Send alle doku-
menter som PDF eller send links til din projekter, hvis de ligger online.
For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse på info@andersenwinery.dk eller
tlf. 4191 4040
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Vi glæder os til at høre fra dig!

// Team Andersen Winery


