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OUTSOURCE SØGER WEB 

PRAKTIKANTER 

HOS OUTSOURCE LEDER VI EFTER PRAKTIKANTER, DER HAR 

MOD PÅ AT SUGE TIL SIG AF ERFARINGER INDEN FOR 

UDARBEJDELSE AF WEBSITES 

ER DU VED AT UDDANNE DIG INDEN FOR EN RETNING MED WEBSITES, SÅ ER 

DU MÅSKE DEN, VI SØGER. 

Higer du efter at kunne komme til at bruge din faglige viden i praksis, og er du samtidig klar på at blive 

udfordret og tillære dig nye kompetencer? Så har du hermed chancen for at blive en del af en 

spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor der er rig mulighed for at vokse både fagligt, 

erfaringsmæssigt og personligt. Synes du, det lyder som noget for dig? Så kan du nedenfor læse mere 

om, hvad vi som praktiksted kan tilbyde dig.     

HVEM ER OUTSOURCE? 

Vi er et digitalt bureau beliggende centralt i 

Aarhus, og vi brænder for alt, der hedder digital 

marketing. Vi er et team bestående af over 25 

ildsjæle, som ånder og lever for den digitale og 

visuelle markedsføring. Udover digital 

markedsføring, tilbyder vi også det trykte 

medie 

 

Vi har altid gang i mange forskellige, 

spændende projekter – både store og små. Det 

kan være alt fra fejlslagne Google AdWords- 

investeringer og halvfærdige SEO-

udarbejdelser til outdatede hjemmesider og 

halvtriste magasiner eller brochurer. Ingen 

opgaver er for store eller små. Vi tror på 

learning by doing, og derfor vil vi gerne 

medvirke til, at studerende får rum til faglig 

udvikling i praksis.   

 

Som en del af Outsource-holdet får du ikke bare 

styr på definitioner af alle de tekniske og 

faglige termer – du får også berøring med dem 

selv.  

 

VI FORESTILLER OS, AT DU...   

Er i gang med en uddannelse inden for web og 

de nærliggende områder inden for dette. Det er 

dog ikke din uddannelse, der er det mest 

væsentlige, men dog et krav at du har prøvet 

kræfter med programmer som WordPress, 

HTML, CSS og photoshop.  Derudover skal du 

være en kreativ ildsjæl med passion for den 

kreative proces.  

Vi hører altid gerne fra interesserede, så hvis du 

ser dig selv som en del af vores team, så tøv 

ikke med at tage kontakt.  
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VI TILBYDER DIG...  

… et uformelt arbejdsmiljø og tæt sammenhold 

på tværs af alle afdelingerne. Som praktikant 

hos Outsource kommer du under vingerne på en 

af vores web-specialister, så du altid ved, hvem 

du kan stille dine spørgsmål til. Du vil stifte 

bekendtskab med processen i at opbygge en 

website, kundekontakt, kundeopfølgning og 

meget andet. 

Praktikstillingen er en fuldtidsstilling med 

opstart omkring august 2019. Vi hører altid 

gerne fra interesserede, som kunne tænke sig på 

længere sigt at komme i praktik hos Outsource. 

ER DU STADIG INTERESSERET?  

Hvis du synes, det lyder spændende at kunne 

blive praktikant hos Outsource, så send en mail 

til vores CEO, Mette Ebert, på 

meb@outsource.dk 

Det er også hende, der tager imod eventuelle 

spørgsmål, du måtte sidde med, uanset om det 

gælder praktikstillingen eller om Outsource 

som arbejdsplads. 
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