Are you ready to join the dark side?

Danfoss søger
journalistpraktikanter
Danmarks største industrivirksomhed søger
journalistpraktikanter, og du behøver ikke sælge din sjæl for at
træde ind i corporate communication – vi er langt bedre end
vores rygte.
Vi taler ikke bare om at gøre verden til et bedre sted. Vi
udvikler teknologierne, der gør det!
Og du bliver del af vores Storytelling og Media Relations Team,
der fortæller det til hele verden.
Vi fortæller om verdens kraftigste elfærge, der sejler uden at
forurene. Om millioner af bønder, der tredobler deres indkomst
ved hjælp af kølerum. Om storbyer, der bekæmper smog med
fjernvarme. Vi fortæller om, hvordan verden får mere ud af mindre. Og vi gør det fra et professionelt newsroom med skarpe
deadlines.
Danfoss er en virksomhed i vækst, og vi har mange gode historier at fortælle. Så send en ansøgning - og bliv vores næste
praktikant.
Du kender os måske for termostaten, men vi er meget mere.
Danfoss er Danmarks største industrikoncern, en global
virksomhed med 28.000 medarbejdere, midt i den digitale tranformation. Vi har eksisteret siden 1933, men aldrig været mere
relevante. Vores teknologier er svaret på udfordringer inden for
globale megatrends som urbanisering, klimaforandringer og
fødevaresikkerhed, og vi er blandt de bedste i verden til det, vi
laver.

Du kommer til at arbejde med tekst, foto og video og alle genrer
til alle vores kanaler.
Du får lov til at være en hel del på Insta.
Du bliver en del af vores presseberedskab.
Du får frihed under ansvar, men du bliver ikke fri for
coaching og feedback.
Du får 28.000 kolleger, der taler alt fra dansk, engelsk til
sønderjysk.
Du får base på Als, men dækker Danfoss i hele verden.
Du kommer rundt i Danmark og til udlandet.
Du får både bolighjælp, baristalounge, og vi har et af landets
højeste lofter, så frygt ej provinsen.
Hvis du har, hvad der skal til, så send os en motiveret
ansøgning og dit cv.

Du bliver en del af en professionel redaktion bestående af
uddannede journalister.

Er der mere, du vil vide, så er du velkommen til at kontakte:

Praktikantansvarlig, Communication Specialist
Søren Silkjær, Mobil: +45 20 99 75 85, Mail: sil@danfoss.com

Tidligere praktikant
Eva Eriksen, Mobil: +45 29 66 87 85, Mail: U338005@danfoss.com

Danfoss udvikler teknologier, der er med til at gøre verden bedre, smartere og mere effektiv. I de voksende byer sørger vi for friske fødevarer og optimal komfort
i huse og kontorer samtidig med, at vi imødekommer behovet for energieffektiv infrastruktur, forbundne systemer og integration af vedvarende energi. Vores
løsninger bliver anvendt til for eksempel køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og mobilt udstyr. Vores innovative ingeniørarbejde går helt tilbage til
1933, og i dag er Danfoss markedsledende med 28.000 medarbejdere globalt og salg i mere end 100 lande. Vi er ejet privat af grundlæggerens familie.
Læs mere om os på www.danfoss.com.

