
Webdesigner praktikant 
 
Har du en lille drøm om engang at blive selvstændig? Eller har du lyst til at opleve, hvordan det er at 
arbejde i en mindre virksomhed i vækst? Vi er en virksomhed som arbejder med distribution og 
branding af diverse produkter inden for kosmetik og hygiejnebranchen til B2B og B2C kunder med 
fokus på Skandinavien.  
 
Vi søger en praktikant, som vil få stor indflydelse og hands-on erfaring med flere forskellige opgaver 
indenfor design og opbygning/optimering af hjemmesider, webshops, logo- og print-materiale (fx. 
magasiner, brochure, skilte mv.). Du vil som praktikant hos os have en vigtig rolle med spændende 
muligheder, der er med til at definere og videreudvikle på vores kunders brands identitet, online 
såvel som offline. Du vil arbejde tæt sammen med vores brandmanager og ledelse, omkring 
skabelse af det mest optimale resultat, på de projekter du har på dit bord. Da vi er en mindre 
virksomhed, har vi et meget dynamisk og motiverende arbejdsmiljø, hvor godt humør og 
arbejdsglæde er i fokus. 
 
Vi forestiller os du er studerende på f.eks. multimediedesigner, webudvikler, Design og Business, e-
konceptudvikling eller noget helt tredje. Det er blot vigtigt, at dine kvalifikationer og motivation er i 
orden og det du vil lære i praktikperioden kan bygges op omkring relevante læringsmål. 
 
Arbejdsopgaver 
 

• Udarbejde webdesigns til webshops og hjemmesider. 
• Fokus på user experience (UX) – både design og funktionaliteter. 
• Analyse og optimering af kundeoplevelser og brugeradfærd. 
• Udvikling af digitalt salgsmateriale f.eks. logo, visitkort, brochurer og banner. 
• Vedligeholdelse og optimering af webshops. 
• Optimering og automatisering af arbejdsgange. 
• Deltage i messer (hvis din praktikperiode ligger i en messe periode) 

 
Kvalifikationer 
 

• Er i gang med f.eks. en multimediedesigneruddannelse eller lignende og skal være i ulønnet 
virksomhedspraktik i minimum 10 -12 uger. 

• Erfaring indenfor basal HTML og CSS er en fordel, men ikke et krav. 
• Har prøvet at arbejde i Photoshop, InDesign eller illustrator. 
• Du er opsøgende og ikke bange for at stille spørgsmål. 
• Er ansvarlig og mødestabil. 
• Ikke er bange for nye udfordringer og er omstillingsparat. 
• Taler og skriver dansk og engelsk. Svensk er også en fordel, men ikke et krav. 

 
 

 



Vi tilbyder 

• Et fuldtids praktikophold med hands-on opgaver med masser af ansvar. 
• At blive en del af et lille, men ambitiøst, kreativt og produktivt team. 
• At være med til at udvikle et nye og spændende produkt og koncepter. 
• Muligheden for at udvikle dine evner og omsætte dem i praksis. 
• Et imødekommende og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor hårdt arbejde belønnes med ansvar og 

nye udfordringer. 
• Et arbejdsliv med frihed under ansvar. 

Så brænder du for webdesign og marketing, og vil du prøve kræfter med arbejdet i en mindre 
virksomhed i vækst, så send os en ansøgning.  
 
Praktisk information 
 
Stillingen: En fuldtidspraktikplads på 2-3 måneder og du vil skulle arbejde ud fra vores kontor i 
Skanderborg.  
Ansøgningsfrist: Vi søger løbende indtil den rette praktikant er fundet.  
Din mødetid: mandag – torsdag kl. 08.30-16.00 og fredag kl. 08.30-15.00.  
 
Lyder det som noget for dig? Så send en mail med din ansøgning og CV til: lbh@scandinavias.dk 
Husk at oplyse hvornår du ønsker dit praktikforløb skal begynde, samt varighed.  
 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os. 
 


