Lowenco søger praktikant med stor interesse for international handel og markedsføring
Har du stor interesse for internationale markeder der er forbundet med vækst?
Kan du analysere markeder og finde vækstmuligheder på internationale markeder?
Kan du på baggrund af analysen finde potentielle kunder og samarbejdspartnere på helt nye
internationale markeder?
Vil du være med til at udarbejde en ny vækststrategi ud fra dine analyser?
Er det bare et stort rungende JA til ovenstående – så har vi en super spændende vækstvirksomhed
og opgaver, der bare venter på dig.
Vi søger snarest muligt en praktikant til spændende opgaver indenfor international handel og
markedsføring. Du er i gang med en uddannelse inden for international handel og markedsføring,
HA - ENIN el. International Business eller lignende, og har flair for IT, god skriftlig kommunikation
på engelsk, er struktureret, besidder gode analyse kompetencer og har stor interesse i handel og
markedsføring.
Som praktikant hos os vil du få rig mulighed for at præge dine spændende arbejdsopgaver og din
hverdag, som vil være præget af en meget uformel omgangstone i gode kollegers selskab på
kontoret i Vamdrup.
Vi tilbyder et spændende og selvstændigt forløb, hvor du får stor mulighed for at afprøve dine
teorier fra skolen i praksis. Du vil konkret få til opgave at analysere internationale markeder og
finde de, der indeholder de bedste vækstmuligheder. Kategorisere og prioritere dem, analysere
dig frem til potentielle kunder og samarbejdspartnere, og derved have materiale til, at kunne
udarbejde og fremlægge dit eget oplæg til en vækststrategi. Hvis tiden er til det, vil skridtet videre
være, i samarbejd med vores Salgschef, at udleve strategien. Udvælge markeder, markedsføring af
Lowenco, få etableret kontakt til potentielle kunder og samarbejdspartner – og påbegynde et
decideret forhandlingsforløb om samarbejde.
Send din ansøgning til Salgschef Mikael Hoier på e-mail mikael.hoier@lowenco.com
Spørgsmål omkring praktikstillingen kan enten ske per mail eller på telefon 25 80 80 10.
Lowenco blev etableret i 2013, og er allerede en betydelig succesfuld vækstvirksomhed, der
udvikler, producere og afsætter revolutionerende fryserløsninger primært til bio-tech og medicinal
industrien. Vores 16 topmotiverede og engagerede medarbejdere arbejder alle mod samme mål –
at gøre en stor forskel hos vores kunder.
Læs mere på www.lowenco.com
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