
PRAKTIKANT TIL GLOBAL 
HUMAN RESOURCE AFDELING

Brænder du for Employer 
Branding?

Og kunne du tænke dig at hjælpe os med at 
udarbejde en overordnet strategi for området 
til at sikre en mere målrettet profilering af 
virksomheden på eksempelvis messer, i job-
annoncer, på karrieresites og sociale medier? 

Kosan Crisplant er i rivende udvikling og med 
én medarbejder i den globale HR-afdeling er 
der nok at se til. Som international virksom-
hed med kontorer i 14 lande spænder opga-
verne vidt, fra global HR-strategi og -politik til 
de daglige operationelle opgaver forbundet 
med administration, rekruttering, onboar-
ding og udvikling af medarbejdere og ledere 
i Danmark.

 Vi søger en praktikant, som både har lyst til 
at blive involveret i mindre, daglige HR-opga-
ver, samtidig med at du påtager dig ansvaret 
for det større Employer Branding projekt. 
Som projektansvarlig vil du få stor indflydelse 
på udformning af budskab, valg af medier og 
kommunikationskanaler, samt blive udføren-
de på enkelte elementer af strategien. Opga-
ven indebærer en bred samarbejds- og kon-
taktflade til resten af organisationen.

Du refererer direkte til Head of Group HR, 
men vil blive tilknyttet vores afdeling for Cor-
porate Communications, hvor du vil indgå i 
et arbejdsfællesskab med andre praktikanter.

Du er

• i gang med en relevant kandidat-
uddannelse som kombinerer engelsk, 
kommunikation og HR, gerne med 
Employer Branding som emne

• struktureret og metodisk og forstår at pri-
oritere mellem mange forskellige opgaver

• flydende i engelsk, mundtligt og skriftligt
• i stand til at håndtere fortrolige oplysninger
• proaktiv, initiativrig og selvstændig
• kulturel kompetent

Det tilbyder vi

• Indsigt i dagligdagen i en travl HR- 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

• Ulønnet praktik i 3-5 måneder med opstart 
september 2017

• Ansøgningsfrist: 6. april 2017

Ansøgning sendes til hr@kosancrisplant.com. 
Skriv "HR-praktikant" i emnefeltet. Hvis du vil 
vide mere om praktikantstillingen, er du me-
get velkommen til at ringe til Head of Group 
HR, Charlotte Olesen, på 8740 3046. 

Kosan Crisplant is a Makeen Energy company; a project-oriented corporation that supplies equipment, plants 
and systems for filling and maintenance of LP gas cylinders and offers after-sales and engineering services, facili-
ty 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, Ma-
laysia, Mexico, Portugal, Saudi Arabia, Sri Lanka, UK and USA and is the world-leading corporation within its field
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