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Marketings- og kommunikationspraktikant til højteknologisk produktionsvirksomhed 

I CTS Ferroperm Piezoceramics er vi på udkig efter en skarp og engageret praktikant til at indgå i vores 
lille, men dygtige marketings- og kommunikationsafdeling. 

På vores fabrik i Kvistgård, Nordsjælland, fremstiller vi piezoelektrisk keramik – et unikt materiale, der er 
i stand til at omsætte mekanisk energi til elektrisk energi og omvendt. Det er blandt andet piezokeramik, 
der muliggør ultralydsscanning af gravide og ekkolokalisering under vand, da man ved at udsætte 
materialet for et elektrisk felt kan få det til at vibrere og dermed udsende ultralydsbølger. Vores produkter 
er altså helt essentielle for adskillige milliardindustrier som medico, fiskeri og havbundsopmåling, og vi 
har brug for dine input til at optimere vores markedsføring samt skærpe vores brand.  

Som marketings- og kommunikationspraktikant hos os vil du komme til at prøve kræfter med en bred 
vifte af opgaver, der vil bringe dig i kontakt med alle afkroge af vores virksomhed. Vi er en del af det 
multinationale, børsnoterede selskab CTS Corporation, og du vil derfor få rig mulighed for at opbygge 
et stort netværk af internationale bekendtskaber, mens du er med til at fremme udviklingen i en 
verdensomspændende milliardvirksomhed.  

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 

• Udarbejdning af content til e-mail marketing 

• Målgruppeanalyse og kundesegmentering  

• Skriftlige produktbeskrivelser i tæt samarbejde med vores product managers og R&D-afdeling  

• Search engine optimering af vores hjemmeside 

• Grafisk opsætning af kataloger, brochurer og præsentationer 

• Videoproduktion og afvikling af vores livestreamede webinarer 

• Administrering og opdatering af vores SoMe-profiler 

For at sikre et udbytterigt forløb for både os og i særdeleshed dig forestiller vi os, at du: 

• Er i gang med en videregående uddannelse inden for marketing eller kommunikation. 

• Har mod på og evner at sætte dig ind i teknisk avancerede emner. Et solidt kendskab og/eller en 

stor interesse for det naturvidenskabelige felt vil utvivlsomt komme dig til gode. 

• Har stærke kommunikative evner – både i skrift og tale. Størstedelen af vores eksterne 

kommunikation foregår på engelsk, ligesom vi ofte sidder i møde med vores engelsktalende 

kollegaer. 

• Er velbevandret i Office-pakken (Outlook, Excel, Word). Kendskab til diverse Adobe-

programmer. (Photoshop, Lightroom, InDesign, Illustrator osv.) samt WordPress vil være en 

fordel. 
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Praktikforløbet vil primært foregå på vores fabrik og dertilhørende kontor i Kvistgård, der ligger godt 40 
km nord for København. Vi har ca. 100 ansatte i vores produktion, og dertil kommer vores 
forskningsingeniører, salgsteam, marketingsafdeling og administrative medarbejdere. Selvom vi er en 
højteknologisk, multinational virksomhed, har vi en uformel og venskabelig omgangstone på 
arbejdspladsen. Vi kommer hinanden ved og udviser en stor grad af hjælpsomhed, når behovet er der. 
Og så går der ikke en uge, uden en af vores kollegaer har taget kage med! 

Ugentligt timetal kan aftales efter behov, så du stadig kan følge din undervisning, såfremt du har fag 
sideløbende med praktikperioden. Som udgangspunkt tænker vi minimum 15 timer om ugen, og ønsker 
du flere, kan det sagtens arrangeres – op til fuld tid. Vores kontor har åbent kl. 07-17 i hverdagene, og i 
det tidsrum kan du selv bestemme, hvornår du kommer og går. Der vil også være mulighed for at arbejde 
hjemmefra noget af tiden. Hvad opholdets varighed angår, forestiller vi os et forløb på tre til seks 
måneder – alt efter hvordan din uddannelse er opbygget. Praktikken vil være ulønnet, men SU-
berettiget.   

Hvis det lyder som noget for dig, kan du sende en ansøgning mærket ”Marketingpraktikant” samt CV og 
eksamensbevis/karakterblad til karina.paludan@ctscorp.com. Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
ringe på tlf. 22 36 34 76.  

Vi ser frem til at høre fra dig.  

 

Læs mere om os på ferropermpiezoceramics.com.  
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