
OHØJ!
NORDFYNS ERHVERV OG TURISME SØGER PRAKTIKANT, 
DER SAMMEN MED OS VIL UDVIKLE PRODUKTUDBUDDET 
FOR DET GODE SKIB ”CASTOR AF BOGENSE”, SOM BÅDE 

SEJLER CHARTERTURE OG TURSEJLADSER.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. I september 2019 
brændte Castor og har derfor gennemgået en kraftig renovering, så 
skibet står knivskarpt og klar til nye spændende oplevelser.  
Det vil vi offensivt udnytte til at udvikle skibets produktpalette  
ganske kraftigt.

Har du lyst til at dygtiggøre dig indenfor
• Analysering af historiske data og produktudvikling
• Målgruppeanalyse
• Budgettering og prisfastsættelse
• Udvikling af ny markedsføringsstrategi og brandingprofil
• Tekstproduktion på flere sprog og planlægning af

fotografering og videoproduktion
• Arbejde i hjemmesidesystemer
• og meget, meget mere……

Så tilbyder vi dig en 2 måneders praktikplads, hvor du ikke  
arbejder med en teoretisk case, men med en helt rigtig case fra 
virkelighedens verden. Ja, skibet er lige udenfor vores kontor og 
venter kun på, at det bliver forår igen.
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P.S. DU BEHØVER IKKE VÆRE SØSTÆRK!P.S. DU BEHØVER IKKE VÆRE SØSTÆRK!

Vi sætter turbo, ikke på skibet, men på planlægningen af den nye 
sæson 2021 allerede i oktober og november 2020 og tilbyder dig at 
være med ombord.
Jobbet er ulønnet, men vi dækker evt. omkostninger undervejs, og du 
bliver udstyret med bærbar PC og mobiltelefon efter behov.

Vores krav til dig:
• Du er nået til 3. semester i din uddannelse indenfor

turisthvervet.
• Du vil nyde at være i et åbent kontormiljø, hvor der er højt til

loftet, fuld fart på og masser af godt humør.
• Du er ikke sippet, for her i huset siger vi ofte tingene meget

direkte.
• Du deltager sammen med alle os andre om også at få

dagligdagen til at fungere.

Vi glæder os til at høre fra dig. 


