SKAL DU I PRAKTIK I FORBINDELSE MED DIT STUDIE?
Drømmer du om at arbejde inden for rejsebranchen? Passer det ind i dit nuværende studie med et
praktikophold?
Hos Explorius byder vi på et praktikophold hvor der både vil indgå administration, salg, marketing og egne
projekter.
Explorius har de sidste mange år haft praktikanter, og søger igen i år. Vi sender hvert år flere hundrede unge
mennesker ud i verden på deres livs eventyr, og vi modtager også en del elever som skal have deres eventyr her
i Danmark.
Explorius er eksperter på det danske marked inden for udvekslingsophold til unge mennesker i alderen 14-18
år. Vi sender elever til udlandet på et enkelt semester og på et helt skoleår. Vores fornemmeste opgave er, at
vejlede eleverne og deres forældre til det rette valg, så eleven bliver klar til eventyret i udlandet.
Vi kan tilbyde dig følgende opgaver:
1.

Administrative opgaver af mindre karakter: bl.a. håndtering af leads, brochurebestilling og henvendelser
fra vores kunder.

2.

Planlægning og deltagelse i vores årlige Reunion. Planlægningen vil foregå i samarbejde med os. Som
praktikant vil du blive tildelt forskellige opgaver i dette projekt og få egne ansvarsområder.

3.

Forberedelse og deltagelse i uddannelsesmesser. Deltagelse på udvalgte messedage vil aftales
nærmere.

4.

Der udover vil vi gerne inddrage dig med ideer til vores salgs- og marketingsopgaver. Dette kan f.eks.
være anvendelse af de sociale medier, hjemmeside, nyhedsbreve, blogs m.m.

Vi forventer, at du er udadvendt, engageret og har gåpåmod, da der vil indgå forskellige opgaver internt og
eksternt, blandt andet deltagelse i uddannelsesmesser og til Reunion.
Du skal have gode skriftlige og sproglige egenskaber på dansk og engelsk. Der udover er det en fordel, hvis du er
initiativrig og struktureret i dit arbejde.
Hvis du er interesseret så send din ansøgning til christine.thomassen@explorius.dk Du kan også ringe til
Christine på 70 26 20 02 og høre mere om stillingen.
Vi glæder os til at høre fra dig
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