
Tage del i strategiske indsatser, som skal sikre, at
UKON altid er top of mind inden for
ledelsesrådgivning.
Produktion af indhold til UKONs sociale medier. 
Support i form af opsætning af præsentationer, artikler
mv. 
Opdatering af hjemmeside herunder er det en stor
fordel, hvis du har kendskab til SEO. 
Bidrage til mange forskellige opgaver og du skal være
klar til at give en hjælpende hånd på kontoret – med
stort som småt.

Et arbejdsmiljø med fokus på kvalitet og fællesskab,
hvor faglig udvikling prioriteres højt.
Du bliver fra dag ét en del af UKONs strategiske
arbejde, og du bliver en værdifuld spiller, hvor der er
gode rammer for nytænkning og udvikling, men også
plads til at afprøve og omsætte teori til praksis. 
Du bliver del af UKONs kommunikationsteam og et
team af dybt passionerede organisationskonsulenter
med forskellige baggrunde, der er optaget af at gøre
en forskel for kunderne og for hinanden. 

Lige nu søger vi en ambitiøs junior-
kommunikationskonsulent til vores kontor i Aarhus N/
Skejby.

Om jobbet
Dit ansvar bliver at bidrage til den igangværende ambition
om at accelerere og øge kendskabet til UKONs brand. Det
omfatter blandt andet:

Vi tilbyder dig: 

Om os:
I UKON samarbejder og rådgiver vi om ledelse og
organisationsudvikling. Vi har over 25 års erfaring med
udviklingsprocesser for danmarks største og mindste
organisationer og menneskene i dem. 
Du kan læse mere om os på: www.ukon.dk

Du studerer kommunikation, Cand.Merc.,
marketing eller lign. uddannelse og er på
7. eller 8. semester af din uddannelse.
Er fagligt skarp og er optaget af vores
felt. Det vil være en fordel, hvis du har
indsigt i ledelsesteori eller psykologi– og
du har gode resultater fra dit studie.
Er hjælpsom, nysgerrig og
samarbejdsorienteret.
Har flair for IT, og kan udarbejde grafisk
materiale i f.eks. InDesign, canva,
powerpoint eller lign. 
Kan forme en tekst, så de vigtigste
pointer træder frem, og du mestrer
grammatik og retskrivning til
fingerspidserne på både dansk og
engelsk. 
Du arbejder målrettet, og du har lyst til at
udvikle dig i samspil med os.

Hvem er du? 

Lokation: 
UKON, Brendstrupgårdsvej 13, 2 sal. 8200
Aarhus N

Praktisk:
Stillingen er på 6-10 timer pr. uge med en vis
fleksibilitet. 
Løn efter kvalifikationer. 
Ansættelse snarest muligt.

Ansøgning og spørgsmål vedr.
praktikpladsen rettes til:
Kommunikationskonsulent Camilla
Lauenborg, cl@ukon.dk / mobil: 24496312 

ØNSKER DU AT PRØVE KRÆFTER
MED KOMMUNIKATIONSARBEJDET I
ET VIDENSTÆRKT KONSULENTHUS?

STUDIEJOB


