
Kommunikationspraktikant hos CopenHill  

Om os  

CopenHill er Københavns nye vartegn for bæredygtighed. Vi tilbyder en lang række spændende outdoor aktiviteter, på vores 

unikke tagflade. Vores gæster kan prøve alt fra skiløb/snowboarding, kælkning, rundvisninger, klatring, løb/hike, afterski 

stemning og en lang række events i vores rooftop cafeområde eller indendørs kaffebar. 

En del af CopenHill Teamet  

Som kommunikationspraktikant hos CopenHill, vil du få et godt indblik i hvordan hjulene kører rundt hos Københavns 

epicenter for urban sport. Du får lov at prøve kræfter med kommunikation, marketing samt PR. Vi kan tilbyde dig en hverdag 

med en masse spændende udfordringer, varierende arbejdsopgaver, frihed under ansvar og en virksomhed i stor udvikling. 

Derudover vil du blive en del af vores ambitiøse team, som brænder for det spektakulære projekt.  

Ansvar og arbejdsopgaver  

Hos CopenHill får du muligheden for at være en del af et ungt og dynamisk team, der driver og udvikler projektet. Vi er en 

virksomhed i fremdrift, som hele tiden udvikler sig. Vi har gæsternes behov og ønsker i højsædet. Hos CopenHill tilbydes du 

en masse hands-on arbejde, og hvor du får lov at få stor indflydelse. Desuden kan du se frem til følgende arbejdsopgaver:  

• Idégenerering, planlægning og eksekvering af indhold til vores sociale medier 

• Tage del i udviklingsprocessen af vores kommunikative tiltag  

• Opsætning og optimering af vores hjemmeside 

• Tekstforfatning til artikler og samarbejdspartnere 

• Udarbejdelse af pressemeddelelser i forbindelse med events 

• Ad hoc-opgaver i forbindelse med afviklingen af events 

• Det vil absolut heller ikke gøre noget, hvis du har grafisk-flair og kan bruge bl.a. InDesign og Photoshop 

Din profil  

Vi søger en profil, der holder af at skrive og formidle samt har flair for storytelling. CopenHill er et unikt sted, der omfavner et 

enormt bredt publikum. Det er din fornemmeste opgave, at kommunikere og fortælle om stedet på fængede vis. Derudover vil 

det være super, hvis du har interesse for ski og outdoor sport, men det er ikke et krav. Vi ser gerne, at disse kriterier passer 

på dig: 

• Du holder af at formidle og har flair for storytelling 

• Du har en god forståelse for at kommunikere til forskellige målgrupper 

• Du er arbejdsom og ambitiøs omkring dit arbejde 

• Du arbejder selvstændigt samt tager initiativ til arbejdsopgaver og nye ideer 

• Du kan arbejde under forhold, hvor 2 dage sjældent er ens 

• Du er serviceminded og struktureret i dit arbejde 

• Du er iderig samt ser muligheder i projektet 

• Du er en holdspiller, og er med på at løfte i flok 

Praktisk 

Praktikforløbet er ulønnet. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, men kan variere efter sæson og afvikling af 

events. Vi er åbne for at fastansætte en praktikant efter endt praktikforløb, såfremt du er det helt rigtige match!  

Ansøgning  

Vi er som sagt en virksomhed i en spændende udvikling, som du har muligheden for at blive en del af. Lyder ovenstående som 

noget for dig, og kan du se dig selv i vores team? Så er du mere end velkommen til at sende en motiveret ansøgning samt CV 

til job@copenhill.dk. Vi vil løbene indkalde til samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig! 

Bedste hilsner,  

CopenHill Teamet  


