Vår grafiska profil innehål
inbjudningar
och
utskick
o
Marknadsbranschrådet erbjuder:
Ta hjälp av studenter och
få en expert på köpet!
Behöver du hjälp med något som handlar om kommunikation eller
marknadsföring. Då ska du gå med i Marknadsbranschrådets praktikprogram.
Helt gratis kommer ett studentteam från Luleå tekniska universitet att
jobba 800-1 200 arbetstimmar för att lösa ditt uppdrag. Till sin hjälp har
de en konsult från någon av Luleås kommunikationsbyråer.
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Din uppgift som beställare är att definiera uppdraget och sedan handleda studenterna tillsammans med kommunikationsbyrån. Det gör ni genom regelbundna möten.
Det du bidrar med är din tid. Ju mer tid du lägger ner på att definiera uppdraget och på att följa
upp, desto bättre bli resultatet. Studenterna kommer att sitta antingen hos uppdragsgivaren
eller på kommunikationsbyrån.
Det här är ett bra tillfälle att knyta kontakter med studenter som snart kommer ut på arbetsmarknaden och med kommunikationsbranschen. Samtidigt får du hjälp att lösa något som kan
utveckla din egen verksamhet.

Läs mer

Vår grafiska profil innehål
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Uppdraget
Uppdragen kan handla om att skapa fler digitala och sociala kanaler, ta fram rekryteringsstrategier, göra en grafisk profil, skapa ett event, göra en marknadsanalys eller något annat.
Om du inte har något av ovanstående utan har ett uppdrag i byrålådan som behöver lösas
kan vi hjälpa dig att definiera det.

Det här några av de företag/organisationer som har bestämt sig för att ta hjälp av praktikprogrammet.

START hösten 2018, praktikperioder: v. 45 2018 - v. 3 2019
KOMMUNIKATIONSBYRÅERNA är Meramedia, Samuraj, Yours och Vinter. På deras
hemsidor kan du läsa mer om vilka de är och vad som är deras specialitet.

STUDENTTEAMET består av 2-3 studenter som läser tredje och fjärde året till
Civilekonomer inriktning marknadsföring, Digital Tjänsteutveckling och Grafisk Design.

MER INFORMATION helena.eriksson@vinter.se eller stina.jansson@luleanaringsliv.se
ANMÄL INTRESSE genom att följa länken https://simplesignup.se/event/128932

