
PRAKTIKANT TIL DEN GLOBALE 
KOMMUNIKATIONSAFDELING

Som dynamisk, international virksomhed står 
Kosan Crisplant altid over for en masse spæn-
dende projekter, og til dem har vi brug for DIN 
hjælp. Med kontorer i 14 lande har vi blandt 
andet brug for at få udvidet vores kommuni-
kation og markedsføring via eksterne kanaler. 
I den forbindelse kan du få en unik chance for 
at være ansvarlig for dine egne opgaver og 
derved sætte dit præg på vores ansigt udad-
til. 

Dit primære arbejdsområde vil være forfat-
ning af tekster til alle vores platforme, og du 
vil komme til at arbejde selvstændigt med  
arbejdsopgaver, som vil give dig rig mulighed 
for at få prøvet din viden og dine færdighe-
der af i praksis. Du kommer til at arbejde i 
Corporate Communications, som er vores glo-
bale kommunikations- og marketingafdeling. 

Dine arbejdsopgaver

• At planlægge og skrive historier til vores 
eksterne kanaler

• At bidrage til udvikling af en content 
marketing strategi

• At bidrage til udvikling af vores eksterne 
kanaler

Derudover vil du indgå i det daglige arbejde i 
afdelingen. Det kunne fx være med at:

• Skrive nyheder til interne medier
• Assistere salgsafdelingen med kampagner
• Lave analyser og effektmålinger af ekstern 

kommunikation

Du er

• I gang med en relevant uddannelse med 
fokus på kommunikation, gerne på 
overbygningen

• Skarp til at opsøge og bruge information
• En habil skribent, både til web og print
• Interesseret i digital kommunikation/

sociale medier
• Flydende i engelsk, både mundtligt og 

skriftligt
• Udadvendt, opsøgende og idérig

Det tilbyder vi

• Indsigt i dagligdagen i en travl kommuni-
kations afdeling i en international virksomhed

• Mulighed for samarbejde med dygtige 
kollegaer på tværs af fag- og landegrænser

• Konstante faglige udfordringer
• Ansvar for egne opgaver
• Et professionelt, men uhøjtideligt 

arbejdsmiljø, hvor humor er i højsædet

Det praktiske

• Periode: ca. 4 måneder med start i januar 
eller august

• Arbejdstid: 37 timer
• Ansøgningsfrist: Ansøgningerne behandles 

løbende.

Ansøgning sendes til hr@kosancrisplant.com. 
Skriv "Kommunikationspraktikant" i emnefel-
tet. Hvis du vil vide mere om praktikantstillin-
gen, kan du ringe til Manager Lillian Christen-
sen på 8740 3125. 

The Kosan Crisplant Group is a project-oriented corporation that supplies equipment, plants and systems for fill-
ing and maintenance of LP gas cylinders and offers after-sales and engineering services, facility management, 
and supply of components for the gas industry. Recently the group has entered the market for small-scale LNG 
projects.Since 1951, the group has supplied 2650 LP gas plants in 129 countries all over the world. The group has 
members in Algeria, Angola, Brazil, Cameroon, Denmark, France, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Mexico, Portu-
gal, Saudi Arabia, Sri Lanka, UK and USA and is the world-leading corporation within its field
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