
  

 

Praktikant til markedsføring 
- flair for kommunikation, design og digitale medier 

 

 

Hosta Industries er en førende underleverandør til metalindustrien i både ind- og udland. Vi har haft en solid vækst gennem 

de senere år og arbejder målrettet for at sikre, at dette fortsætter. Dette gør vi blandt andet ved at tænke nyt i forhold til salg 

og markedsføring.  

Du bliver en del af en lang række spændende projekter inden for markedsføring. Opgaverne afhænger af din faglige profil og 

interesse, men indebærer blandt andet: 

- Udarbejdelse markedsføringsplan/strategi ud fra en analyse af hvilke markedsføringskanaler der vil være optimale 

for Hosta Industries 

- Udarbejdelse kommunikationsmateriale/planer 

- Virksomhedspræsentationer 

- Udarbejdelse dataanalyser 

- Udarbejdelse markedsanalyser 

- Opdatering af hjemmeside – herunder tekstudarbejdelse, billedbehandling og samarbejde med eksterne 

leverandører 

- Diverse grafisk materiale, nyhedsbreve, annoncer mm 

- Planlægning og eksekvering af diverse markedsføringsinitiativer og -arrangementer  

- Plan for brug af sociale medier; Facebook, LinkedIn og YouTube samt sikre eksekvering af initiativer  

Hosta Industries’ marked er fordelt på mange brancher, så du får mulighed for at arbejde med mange forskellige 

modtagergrupper.  

Arbejdspladsen er beliggende i Hjallerup, hvortil der er gode busforbindelser fra Aalborg.  

Selvstændig og initiativrig med gode digitale færdigheder 
Du er ved at uddanne dig som markedsføringsøkonom. Vi forventer, at du har flair for it og er god til at formulere dig skriftligt 

herunder også korrektur. Du har erfaring med kommunikation på de sociale medier, og er vant til at arbejde med diverse 

grafiske værktøjer.  

 

Du skal være selvkørende og god til at drive egne opgaver med fokus på kvalitet og deadline. Med en bred kontaktflade såvel 

internt som eksternt, er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og er god til at følge op.  

 

Vi tilbyder 
Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får mulighed for at få en central rolle i nogle spændende projekter og får lov at arbejde 

med opgaver, der skaber værdi for forretningen. Hosta Industries har en positiv og uformel kultur, hvor det gode kollegaskab 

vægtes højt og hvor der er kort vej fra tanke til handling. 

 

Du skal sende dit CV via www.hosta.dk/job. Har du spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte økonomichef Gurli Struwe på 

job@hosta.dk eller tlf. +45 31 165 165. 
 

Hosta Industries A/S er en førende underleverandør til metalindustrien i både ind- og udland. Vi arbejder med stålbearbejdning ud fra nyeste 

viden og teknologier, som vi kombinerer med mere end 40 års erfaring og stabilitet. Vi ønsker at være vores kunders foretrukne leverandør af 

kompleks stålbearbejdning med supplerende processer og ydelser og er partner i hele værdikæden – lige fra prototype og planlægning over 

laserskæring og svejsning til montering og levering. Hosta Industries er stiftet i 1973, beskæftiger ca. 90 medarbejdere og råder over 15.000 m2 

velindrettede produktionslokaler i Hjallerup, Nordjylland. Siden sin start har Hosta Industries haft en stabil og positiv udvikling og fremstår i dag 

som en moderne og velkonsolideret virksomhed. Læs mere på www.hosta.dk 

 

 

http://www.hosta.dk/

