
HUMTECH SØGER PRAKTIKANT TIL REMOTE WORK

Facebook Business: Planlægning, koordinering
og contentudvikling af digital journalistik til
SoMe.
Nyhedsbrev: Koordinering, udvikling,
contentbidrag og distribution af nyhedsbrev via
Mailchimp og relaterede some-kanaler. 
PR: Presseoverblik og pitches til relevant
presse.
Hjemmeside-udvikling, SEO- og Google-
optimering. 

Som praktikant:
Får du mulighed for at bidrage til udvikling og
udbredelse om de nyeste tendenser og research
inden for ledelse og arbejdsliv ift. mennesker og
teknologi. Med fokus på den digitale, kommunikative
og journalistiske del.

Dine opgaver lægger inden for digital
contentudvikling og planlægning, videnjournalistik,
digital journalistik, nyhedsbreve og public relations.
Du kan også være med til at videreudvikle og skabe
indhold og synlighed for podcast og videoproduktion. 

Dine kerneopgaver vil være:
1.

2.

3.

4.

Du får mulighed for at arbejde med både tekster,
fotos, web, video og audio. 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til nogle af
platformene Facebook Business, Mailchimp, Wix,
InDesign eller Hindenburg, men ingen forudsætning.

Hvem er du?
Du er struktureret, selvkørende og fagligt stærk på
dit felt. En skarp skribent og some-kyndig.  

Du får ny viden, erfaring og læring og adgang til at
stort og alsidigt netværk, omtale og synlighed. Du
får også solid og nærværende sparring og udvikling
både som fagperson og menneske.

Periode:
Du kan starte med det samme eller vi kan aftale
start efter sommeren. Send en mail om, hvad du
kan, og hvad der passer dig bedst.  Dine
arbejdstider og rammer er også fleksible ud fra det,
vi bliver enige om giver mest mening og værdi. 
Stillingen er remote, men med fysiske møder i
København. Praktikopholdet er ulønnet, men med
mulighed for efterfølgende ansættelse.

Kontakt:
Send en kort ansøgning eller motiveret mail
sammen med dit CV til Grith Okholm Skaarup:
grith@humtech.dk. Praktikken er åben, så først til
mølle. 

Bag Humtech står stifter Grith Okholm Skaarup
sammen med en række håndplukkede
freelancekræfter og netværk inden for ledelse,
journalistik, forskning og teknologi. 

Humtech laver videnformidling og ledelsesrådgivning om lederskab og arbejdsliv med
fokus på menneskelige behov i en teknologisk tidsalder. Humtech søger en praktikant,
som vil være med til at udvikle journalistiske og kommunikative produkter og
distributionskanaler - skabe synlighed og sætte dagsorden. 

HUMTECH  |  info@humtech.dk    |  www.humtech.dk

mailto:info@humtech.dk
mailto:info@humtech.dk
https://www.humtech.dk/

