Er du vores nye Marketing trainee?

Bosch Rexroth A/S | Danmark | Hvidovre | Marketing
Marketing trainee | Startdato: september 2017 | Fuldtid: 4 - 6 måneder | Ulønnet praktik
Bosch Rexroth er en international virksomhed med hovedkontor i Tyskland. Virksomheden er førende i verden
inden for hydraulik, lineær-, montage- og servoteknik med en omsætning på 6 mia. EUR. Bosch Rexroth har
datterselskaber og fabrikker over hele verden. Det danske hovedkontor ligger i Hvidovre og har afdelinger i
Esbjerg og Randers.
Som vores fremtidige marketing trainee vil du få mulighed for at arbejde i en international virksomhed, mens du udvikler
dine evner inden for marketing og kommunikation. Et af dine hovedprojekter vil være videreudvikling af vores digitale profil
for Bosch Rexroth i Danmark.
Dine arbejdsopgaver:

Din profil:

f f Du får kendskab til forskellige områder af virksomheden og

f f Du er studerende inden for Kommunikation eller Marketing

arbejder med kollegaer fra forskellige divisioner
f f Du vil komme til at arbejde med vores digitale kanaler, som blandt
andet udgør vores website, nyhedsbreve, Facebook og LinkedIn
f f Du får mulighed for at lære de internationale processer hos et
stort firma, samt de lokale behov nærmere at kende
f f Du bidrager til at de sociale medieplatforme bliver en succes hos
Bosch Rexroth med innovative ideer og indsigt
f f Du støtter med daglige ad hoc-opgaver

f f Du er interesseret i at arbejde med kommunikationsrelaterede
områder f.eks. onlinemarketing, nyhedsbreve og sociale medier
f f Du har en naturlig passion for skriftlig kommunikation og samtidig
en god sans for detaljerne
f f Ord som engageret, kreativ, selvstændig og initiativrig, kendetegner
dig og den måde, du arbejder på
f f Du har både evnen til at arbejde på egen hånd og som et integreret
medlem af et Nordisk Marketing team
f f Du forventes at kunne flydende engelsk og dansk i skrift og tale
f f Du kan levere oversættelser fra engelsk og de nordiske sprog til
dansk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Ansøgningsfrist: Den 31. august 2017
Er du interesseret, så send din ansøgning med CV, mærket „Marketingtrainee“ på ThorWeis.Hougaard@dk.bosch.com.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marketingchef Rikke Nørgaard Rossen på tlf.: 36 34 94 83 eller via mail på
rikke.norgaard@boschrexroth.dk

Bosch Rexroth A/S
www.boschrexroth.dk/karriere

