
gfggggfjjk	  

cav@phototrack.dk	  	  tlf.	  +45	  29864912	  
Carit	  Etlars	  Vej	  6	  1814	  Frederiksberg	  C.	  Danmark	  

	  

Praktikant	  søges	  

København	  

Er	  du	  klar	  til	  nye	  udfordringer	  som	  ansvarlig	  markedsføringsassistent	  i	  et	  mindre	  
med	  spirende	  virksomhed,	  som	  arbejder	  med	  billeder	  taget	  af	  sociale	  organisationer?	  

	  Er	  du	  kreativ,	  og	  skriver	  du	  godt	  dansk,	  kan	  du	  lide	  fotografi,	  og	  ved	  du	  hvordan	  man	  
laver	  simple	  videoanimationer	  til	  sociale	  medier?	  Måske	  er	  du	  klar	  til	  at	  hjælpe	  med	  
at	  markedsføre	  PhotoTracK.	  Du	  får	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  i	  et	  venligt,	  
internationalt	  miljø.	  	  

Vi	  er	  et	  lille	  Photo	  Editorial	  Agency	  med	  et	  stort	  potentiale.	  Lige	  nu	  er	  vi	  to	  personer,	  
begge	  fra	  Mexico,	  bosat	  hhv.	  i	  København	  og	  i	  Mexico	  City.	  Det	  har	  det	  plus,	  at	  hvis	  du	  
er	  interesseret	  i	  at	  øve	  dit	  spanske,	  så	  vil	  du	  hos	  os	  helt	  sikkert	  have	  muligheden.	  Men	  
ellers	  taler	  vi	  begge	  engelsk	  og	  jeg	  gebrokken	  dansk.	  

Dine	  arbejdsopgaver	  vil	  bl.a.	  inkludere:	  
• Udvikle	  visuelt	  og	  skriftlig	  online	  materiale,	  fra	  vores	  hjemmeside	  til	  info-‐

grafikker	  og	  videoer.	  
• Udvikling	  af	  foto-‐	  og/eller	  videokampagner.	  
• hjælpe	  med	  skriftlige	  narrativer/forklaringer	  som	  understøtter	  de	  visuelle	  

fortællinger.	  	  
• Opretholde	  sociale	  medierne	  aktiv.	  	  	  

Om	  dig:	  
• Du	  har	  kommunikationsevner.	  	  	  	  
• Du	  har	  flair	  for	  skrivning	  og	  salg.	  
• Du	  har	  flair	  for	  fotoredigering	  og	  videoproduktion.	  
• Du	  kender	  social	  medierne	  LinkedIn,	  Facebook,	  Instagram,	  mm.	  
• Du	  er	  ansvarlig	  og	  kan	  arbejde	  selvstændigt.	  
• Det	  er	  et	  plus,	  hvis	  du	  interesserer	  dig	  for	  social	  udvikling	  og	  kan	  

noget	  spansk.	  

Skriv	  en	  kort	  motiveret	  ansøgning	  og	  dit	  CV/portfolio	  samt	  en	  indikation	  af	  hvornår	  
og	  hvor	  længe	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  i	  praktik.	  Se	  mere	  om	  vores	  firma	  
på	  www.phototrack.dk	  

Ansøgningsdeadline:	  vi	  holder	  løbende	  interviews	  så	  skriv	  så	  hurtigt	  som	  muligt.	  

PhotoTracK	  kontor	  ligger	  i	  Carit	  Etlars	  Vej	  6	  1814	  Frederiksberg	  C.	  

Kontakt	  	  
Claudia	  Adeath,	  	  
cav@phototrack.dk	  
 


