
 

 

Marketing Praktikant, Assens 
Til Wecoveryou hovedkontor søger vi en energisk praktikant. 
 

WeCoverYou blev grundlagt i februar 2013 med den første butik i Vintapperstræde, Odense og har siden bredt sig ud. Vi er 
Danmarks største og første fysiske konceptkæde med covers- og tilbehør til Apple, Samsung, Huawei, OnePlus, Xiaomi m.fl. Vi 
bestræber os altid på at have de nyeste covers- og tilbehør på lager og opdaterer vores sortiment på månedlig basis. Vi vægter 
kundeservice, kvalitet og pris lige højt. I januar 2019 blev WeCoverYou opkøbt af LabTech Data. Hermed blev WeCoverYou 
udvidet med 17 butikker, så der nu i alt er 22 butikker. Der er både separate WeCoverYou og LabTech butikker, men de findes 
også kombineret. 

Som vores nye praktikant bliver du hurtigt en del af vores lille familie, og du kommer til at indgå på lige fod med resten af vores 
team. Dine opgaver bliver et mix af faste opgaver og ad hoc-opgaver. Derudover bliver du et vigtigt bindeled mellem vores 
marketing, hovedkontoret og butikkerne. 

 

Dine primære arbejdsopgaver: 

• Markedsanalyse 
• Udarbejdelse af salgstiltag på baggrund af analyser 
• Ideudvikle på marketingtiltag 
• Markedsføring på sociale medier (tekstforfatning, drift og redigering af billeder) 
• Diverse salgsprojekter i samarbejde med butikkerne 
• Ad-hoc opgaver.   

Vi kan tilbyde 

• Et lærerigt forløb med stor indflydelse. 

• Kendskab til salg/marketing  

• Et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet. 

• Frihed og ansvar til at løse opgaver for virksomheden 
 

Du skal være:  

• Du er selvstændig og arbejdsom 
• Skarpt øje for grafisk design 
• Er omstillingsparat 
• Du er god til at skrive fængende tekster på dansk 
• Du har gode samarbejdsevner og har gennemslagskraft. 
• Det er et plus hvis du har erfaring med online markedsføring, SEO, sociale medier mv. 

Har du lysten til at arbejde et sted med fuld fart på hverdagen med fantastiske kollegaer og et stort ansvar, så skynd dig at sende 
din ansøgning + CV til HR. Thanh T. på job@wecoveryou.dk   

Har du yderlige spørgsmål til stillingen, kan du kontakte:   
HR. på hr@labtech.dk 

Ansøgningsfrist: 20.06.2019 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt 
Arbejdstid: ca. 37 timer ugentligt  
Arbejdssted: Wecoveryou Assens 

 
Har du ikke hørt fra os senest d. 30-06-2019 er du desværre ikke kommet i betragtning til stillingen og vi har valgt en anden 
kandidat. 
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