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Höstterminen 2018 
 

Vill du lära dig mer om PR och politisk 
påverkan i en internationell miljö?    
 
På EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation letar vi nu efter en 
engagerad och självständig praktikant till vårt svenska team i 
Köpenhamn. Som praktikant får du en mentor i form av en erfaren 
konsult, som vägleder dig och säkerställer att du lär dig det du vill 
veta om kommunikationsbranschen och lite till. Som praktikant ska du 
vara intresserad av public relations och public affairs och vilja 
utforska flera sidor av branschen.  
 
EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation är en internationell byrå 
med kunder inom flera områden. Du kommer därför få en bred inblick 
i hur vi arbetar med våra kunders sociala medier, skriver 
pressmeddelanden och tar fram analyser och kommunikationsplaner. 
Du får också en god inblick i effektiv projektledning och du får lära dig 
praktiska verktyg du har nytta av senare i arbetslivet. 
 
Som praktikant är det viktigt att du är självständig, kan ta egna initiativ 
och har tillit till din egna förmåga. Vi är en byrå med högt tempo och 
snäva deadlines och vi ser gärna att du trivs i en miljö där mycket 
händer.   
 
Vi söker dig som:  
 

• Har praktik som en del av din utbildning inom media, 
kommunikation, marknadsföring, statsvetenskap eller liknande 

• Har starka muntliga och skriftliga egenskaper på svenska och 
engelska 

• Är utåtriktad och inte rädd för att ta eget ansvar  

• Är intresserad av omvärldsbevakning och samhälle 

• Har praktisk erfarenhet från jobb vid sidan av studier, 
föreningsliv eller liknande  

• Har koll på detaljer och är lösningsorienterad 

• Har kommersiell förståelse och kan omsätta teori till praktik  

• Är energisk, flexibel och har ett starkt driv framåt  
 



 

 KØBENHAVN   OSLO   Nyhavn 43, 1. sal info@ ehrenbergsoerensen.com  T:  +45 31 27 33 11 

 ST O CK HO L M  MAL MÖ  HAM BURG   DK-1051 København K www.ehrenbergsoerensen.com  

 

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom 
kommunikation/media eller partipolitiska engagemang.  
 
Det här kan vi erbjuda dig:  
 

• En fast mentor som stöttar och säkrar din dagliga och 
långsiktiga utveckling  

• Möjlighet att utföra uppgifter inom PR och PA på både 
strategisk och operativ nivå 

• En spännande och allsidig vardag med många varierande 
uppgifter  

• Möjlighet för resor tillsammans med kollegor i tjänsten  

• Möjlighet till vidare anställning som en del av vårt 
studentmedarbetarteam 

• Ersättning för pendlarkort Skåne – Köpenhamn 
 
Praktikperioden ska gärna starta tidigt på hösten och vi hoppas att du 
kan stanna hos oss under hela höstterminen. Vid kortare 
praktikperiod kan en annan lösning diskuteras. Arbetstiden är 37 
h/vecka och din arbetsplats blir på vårt kontor i Nyhavn i Köpenhamn.  
 
Har du frågor om praktikplatsen, kontakta Jenny Löfgren på +45 53 
61 60 63 eller jlo@ehrenbergsoerensen.com. 
  
Om du tror att du skulle passa bra hos oss, skicka en ansökan med 
CV och personligt brev till career@ehrenbergsoerensen.com. Märk 
mailet med ”Praktik Köpenhamn”. Vi håller intervjuer löpande, så 
skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att lära 
känna dig! 
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