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UDDANNELSESPLAN FOR AARHUS BUSINESS COLLEGE 2018
Hvad kan vi tilbyde dig?
Som praktikant på Aarhus Business College bliver du en del af et dynamisk og kreativt kontor. Her vil du møde
og blive sat på forskellige opgaver både in-house og på Aarhus Business Colleges forskellige afdelinger, som tæller erhvervsuddannelser, en kursus- og efteruddannelsesafdeling og byens største gymnasium med 2000 elever.
Du kommer til at arbejde med budskaber og sprog. Du lærer at nørde med målgrupper, og skrive nyhedsbreve
til meget forskellige segmenter. En væsentlig del af din uge kommer til at gå med projektledelse. Du laver videointerviews – især i forbindelse med annoncering på sociale medier og til indhold på aabc.dk. Kommunikationsafdelingen arbejder tæt sammen med direktionen, og du lærer arbejdsgangene i en stor organisation at kende.
Efter seks måneders praktik vil du have et godt indblik i, hvad kommunikations- og informationsarbejde består i,
og hvordan kampagner udformes og markedsføres.
Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du har gåpåmod og fungerer i et miljø, hvor nogle opgaver er faste, mens andre kommer løbende. Du har en grundlæggende forståelse for målgrupper og for den gode historie. Du er i stand til at skabe
dit eget overblik, styre din egen tid og overholde deadlines. Du har humor og har mod til at fejle en gang i mellem. Du er selvstændig og selvkørende i et arbejde, hvor du gradvist får mere ansvar for, at forskellige opgaver
løses – du får med andre ord ansvar for egne projekter.
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Ugens gang
Hver dag begynder som udgangspunkt med et dagligt afdelingsmøde, hvor dagens eller ugens opgaver tages op
og planlægges. Ugerne er meget varierende og kan byde på eksempelvis interviews med Aarhus Business Colleges elever, opdatering af sociale medier eller layout af e-nyhedsbreve.
Hvad bliver dine opgaver?
Hvis du er vild med lange features, reportager og ord i massevis... så skal du ikke søge praktik her. Til gengæld
får du lov til at prøve kræfter med en masse andre fede, spændende og udfordrende ting som intern og ekstern
kommunikation, mindre interviews (f.eks. caseinterviews), projektledelse, produktion/udformning af kampagner, udvikling af e-nyhedsbreve, afholdelse af arrangementer, og så kan du være med til at præge forskellige
beslutningsprocesser i arbejdet. Du er med til at skabe begejstring, og du sidder i en organisation med flere end
3000 elever og 400 undervisere samt et stort antal kursister. Kommunikationsafdelingen har ansvaret for al intern og ekstern kommunikation og markedsføring, og består af en journalist, en markedsføringskoordinator, en
mediegrafiker, der også laver video, og en journalistpraktikant. Vi bruger hinandens faglighed på daglig basis og
det er sjældent, vi ikke alle sammen er inde over en opgave. Du kommer til at indgå i arbejdet på lige fod med
dine kollegaer og bidrager med dine egne gode idéer.
Hvad får du af vejledning?
I det daglige får du feedback af din praktikantvejleder, der også er kontorets uddannede journalist. Hun evaluerer dine opgaver og dit praktikophold undervejs sammen med dig. Der er under hele forløbet mulighed for vejledning og samtaler, hvis du har brug for det. Vores ambition er at give dig mange af de værktøjer, der vil blive
efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked. Du får et unikt indblik i uddannelsessektoren, og du kommer til at
spænde over hele det brede felt, der hedder journalistik, kommunikation og markedsføring.
Eksempel på dine arbejdsopgaver:













Caseinterviews med elever på Aarhus Business College
Planlægning og produktion af brochurer
E-nyhedsbreve til forældre/kursister mfl.
Opdatering af sociale medier (Facebook, Instagram, Linkedin)
Tekstforfatning til annoncer
Produktion af kampagnefilm
Korrekturlæsning på div. opslag
Planlægge og foretage fokusgruppeundersøgelser/spørgeskemaundersøgelser
Produktion af tekst til hjemmeside
Videointerviews
Intern kommunikation og tekst til intranet

Aarhus Business Colleges kommunikationsafdeling ligger i Viby (Aarhus S). Hvis du vil høre mere om stillingen og
om at være i praktik her, så kontakt kommunikationschef og praktikvejleder Line Rønn på 8936 3608 eller send
en mail til liro@aabc.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores nuværende praktikant Marie på 2019 7772
eller mbis@aabc.dk
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