DAT søger en marketingpraktikant
DAT søger en marketingpraktikant til at indgå i vores marketingteam til sommer/efterår 2019 på vores
hovedkontor i Vamdrup.
Din primære opgave bliver at stå i spidsen for vores sociale medier. Du skal derfor have flair og erfaring med
sociale medier og interesse for corporate communication. Som marketingpraktikant får du i høj grad lov til at
være kreativ og foreslå nye metoder, så vi kan forbedre vores online strategi.
Flybranchen er en spændende og dynamisk verden. Du vil møde nye udtryk, nye måder at virke på og en
branche, hvor omstilling og fleksibilitet er en forudsætning. Du vil derfor få en hverdag med mange
spændende udfordringer, lærerige opgaver og hvor du får afprøvet dine faglige kvalifikationer.

Arbejdsopgaver samt ansvarsområder

•
•
•
•

Udvikle contentplaner i form af tekster, billeder og videoer
Implementere online strategi ift. målgruppe og budget
Besvare kundehenvendelser på vores sociale medier
Diverse adhoc marketingopgaver

Dine faglige kompetencer

•
•
•
•
•

Du er i gang med en uddannelse inden for marketing, kommunikation eller lign.
Kendskab til de forskellige digitale- og sociale medier – herunder Facebook, Instagram og LinkedIn
Kendskab til online marketingstrategier og -kanaler
Kommunikationsfærdigheder på dansk – flydende både mundtligt og skriftligt
Det er en fordel, hvis du behersker engelsk

Dine personlige kompetencer

•
•
•
•
•
•

Lysten til at skabe noget nyt og være kreativ
Selvstændig og strukturet tilgang til dit arbejde
Skarp sans for detaljer
Åben og initiativrig
Analytiske egenskaber
Evner at arbejde på tværs af organisationen samt i team

Hvem er vi?

DAT er et dansk flyselskab grundlagt i 1989. Vi har ca. 550 ansatte fordelt i Danmark, Litauen og Italien og
med en årlig omsætning på ca. DKK 900 mio. Vores hovedkontor finder du i Vamdrup ved Kolding.
Vores 24 fly af typen ATR, MD og Airbus flyver ruteflyvning, passagercharter og fragtopgaver. Lige siden
starten har vi arbejdet passioneret på at levere flyvning med en meget høj driftsikkerhed, personlig service og

den nødvendige fleksibilitet, når det kræves. Sagt på en anden måde: Vi flyver til tiden og holder vores
aftaler.
Du kan også læse mere om DAT på www.dat.dk.

Er du vores nye praktikant?

Hvis du synes, at et praktikforløb hos os lyder spændende, så skynd dig at sende os dit CV og en kort,
motiveret ansøgning vores vej. Vi holder samtaler løbende, indtil vi har fundet vores nye
marketingpraktikant.
Send venligst CV og ansøgning til job@dat.dk.
For yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Marketing Direktør, Martin Ziegler på
zie@dat.dk (henvendelsen skal være på engelsk).
Bemærk, at praktikforløbet vil være fuldtid og ulønnet. Vi dækker eventuelle udgifter i arbejdsrelateret regi.
Vi glæder os til at høre fra dig.

