Jeg skaber værdi
med min kombination
af teori & praksis
Kaare Lenton
Markedsføringsøkonom (stud.)
& praktikant hos ImageConsult

få en studerende i praktik
Markedsføringsøkonom eller professionsbachelor i International
handel og markedsføring

Har I skrivebordet fuld af opgaver, der enten ikke har været tid til, eller som kunne trænge til et par friske
øjne? Står I over for at skulle udarbejde en markedsanalyse af et nyt marked, en ny markedsføringskampagne eller planlægning af salgsmøder og messer?
IBA Erhvervsakademi Kolding har hvert år en lang række erhvervsakademi- og professionsbachelorstuderende, der stiller deres arbejdskraft til rådighed for virksomheder i 3 måneder eller mere.

FÅ hjælp til
arbejdsopgaverne
Multimediedesigner eller professionsbachelor
i International handel og markedsføring
Studerende kan eksempelvis løse opgaver inden for:

Kontakt

• Salgs- og markedsanalyser
• Planlægning og gennemførelse af salg- og markedsføringskampagner
• Kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser
• Branche og konkurrentanalyser
• Udvikling af markedsføringsstrategier og markedsføringsmateriale
• Kommunikation
• Udarbejdelse af salgs og kundemateriale
• Planlægning af salgsmøder og messer
• Indsamling og opfølgning på kunde og markedsinformationer, ind- og udland

Vil I have en studerende i praktik, eller
har I spørgsmål om
praktikforløbet?
Kontakt Jette Sørensen
i Karrierecenteret på
tlf. 72 11 82 43 eller
mail jeso@iba.dk.

Med et praktikforløb i jeres virksomhed får I en kompetent praktikant,
der kan give en ekstra hånd med arbejdsopgaverne.
Desuden vælger den studerende oftest at skrive sin hovedopgave med
udgangspunkt i en konkret problemstilling i virksomheden. Hovedopgavens indhold kan ligge i forlængelse af de opgaver, som den studerende har beskæftiget sig med i praktikperioden eller omhandle et helt
nyt område.
Praktikopholdet starter i januar eller i august og varer 3 måneder med
fuldtidsbeskæftigelse. Inden start udarbejdes en aftale om praktikken
form og indhold, der godkendes af de involverede parter. Praktikopholdet er som udgangspunkt ulønnet.
Læs mere om uddannelserne på www.iba.dk
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