
HVEM ER ENNOGIE?

Ennogie er den førende leverandør af solcelletage i 
Danmark.

Virksomheden har eksisteret siden 2010, men har 
taget fart siden 2017, hvor virksomhedens solcelletag 
blev klar til salg på det danske marked.

På nuværende tidspunkt har Ennogie 15 
medarbejdere i Danmark, samt en mindre afdeling i 
Tyskland.

Ennogies mål er at blive den største leverandør af 
solcelletag i Europa.

Til dette er der brug for dygtige medarbejdere 
både nu og i fremtiden, og derfor søges en 
markedsføringspraktikant til det nuværende 
2-mandsmarketinghold i virksomheden.

HAR DU LYST TIL AT AFPRØVE DIN TEORI OG  
DINE KOMPETENCER I PRAKSIS?

Der vil her være mulighed for praktisk erfaring 
med en bred palet af markedsføring- og 
kommunikationsopgaver i vækstende virksomhed. 

Opgaverne er bl.a., men ikke begrænset til:
• SEO
• Hjemmesideopbygning/Design - Wordpress/

Webflow
• Kommunikation - Brand og Image creation
• Strategi – Målgruppe og persona.
• Kampagnearbejde - B2B/B2C planlægning og 

eksekvering

• Automatisering - Activecampaign/Zapier
• Grafisk design - InDesign/XD/Illustrator
• Facebook/LinkedIn Ads
• SoMe – Facebook, LinkedIn og Instagram 

VORES FORVENTNINGER TIL DIG

• Du er positiv, selvstændig og har gåpåmod. 
• Du skal beherske flydende dansk både skriftligt 

og mundtligt.
• Det er ikke et krav, at du på nuværende tidspunkt 

har praktisk erfaring med ovenstående elementer, 
men du har ønsket om at lære mere, og at 
anvende dine evner indenfor en eller flere af 
elementerne værdsættes højt.

• Praktisk erfaring er selvfølgelig en fordel.
• Du får mulighed for selv at bestemme hvilke 

arbejdsopgaver du ønsker at fokusere på.
• Det forventes at dit praktikophold er minimum 

14 uger. 

ANSØGNING OG KONTAKT

Praktikken er ulønnet, men afhængig af transporttid/
distance vil der være mulighed for at Ennogie yder 
tilskud til dokumenterede rejseudgifter.  
Vi holder løbende samtaler med relevante 
kandidater. Så send din ansøgning samt evt. CV og 
eksamensbeviser afsted allerede i dag.

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du 
velkommen til at kontakt marketingansvarlig Jannec 
Christensen på telefon +45 5153 7054 eller på e-mail 
jhc@ennogie.com

Relevante ansøgninger sendes ligeledes til  
jhc@ennogie.com

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

MARKEDSFØRINGSPRAKTIKANT SØGES TIL VÆKSTENDE VIRKSOMHED I HERNING

Som markedsføringspraktikant hos Ennogie ApS, får du 
mulighed for at udvikle og afprøve dine kompetencer inden 
for kommunikation og markedsføring på både B2B og B2C 
markedet.

www.ennogie.com


