PRAKTIKSTILLING HOS
GUARDIAN-SRM

Dansk sikkerhedsrådgiver søger praktikant til salg og marketing
Har du lyst til at være en del af Nordens førende firma inden for sikkerhedsrådgivning?

Om Guardian-srm
Guardian-srm er en dansk virksomhed som siden 2005 har rådgivet virksomheder og organisationer i risikostyring samt krisehåndtering. Vi hører hjemme i København, men arbejder over hele verden.
Vores kernekompetencer:
• Sikkerhedsrådgivning • Træning
• Rejsesikkerhed • Kriseberedskab

Hvad tilbyder vi?
Du får en bred vifte af opgaver med høj grad af selvstændighed og ansvar. Vi har et stærkt socialt sammenhold og et internationalt arbejdsmiljø. Hos os får du mulighed for at udvikle dig professionelt og personligt sammen med Danmarks førende eksperter inden for personlig sikkerhed, kidnapningsforhandlinger
og krisehåndtering.

Om praktikstillingen
Du kommer primært til at arbejde med vores salgs- og marketingafdeling, men vil også have en stor berøringsflade med firmaets øvrige afdelinger. Du vil få et unikt indblik i et dynamisk firma i en hastigt voksende
branche. Dine opgaver kommer bl.a. til at bestå af:
> Hjælp til udarbejdelse af tilbud
> Projektstyring og opfølgning på kunder
> Vedligeholdelse af vores hjemmeside og sociale medier
> Udarbejdelse af præsentationer og andet skriftligt materiale
> Mødeforberedelse og planlægning af arrangementer

Din profil
Vi leder efter en person, som er fuld af gå-på-mod og værdsætter godt teamwork. Derudover:
>
>
>
>
>

Du er i gang med en relevant erhvervsmæssig uddannelse
Du kan begå dig ubesværet på både dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt
Du skal være struktureret, pligtopfyldende, moden og selvstændig
Du har gode sociale egenskaber og engagerer dig i andre
Du har mod på en udfordring og lyst til at lære

Praktisk information
Praktikstillingen er ulønnet
Forventet praktikperiode: 4-6 måneder i foråret 2021
Arbejdstid: Mandag til fredag, 08.30-16.30 (der er mulighed for at tage fri til studierelaterede aktiviteter)
Arbejdssted: Strandgade 36, 1401 København K (Christianshavn)
Ansøgningsfrist: 29. november 2020
Din ansøgning skal indeholde følgende:
> Kort motiveret ansøgning
> CV på engelsk
> Karakterudskrift
> Den periode, du er til rådighed for praktikopholdet
Ovenstående sendes i ét dokument til Managing Director Thomas Poulsen på tfp@guardian-srm.com
For yderligere information bedes du kontakte Thomas Poulsen på tfp@guardian-srm.com eller besøge vores hjemmeside www.guardian-srm.com.

