
Mangler du en praktikant til markedsføring eller udvikling af IT? Tirsdag d. 1. november  
kan du møde Zealands marketing- og IT-studerende til en uforpligtende snak om et
ulønnet praktikforløb i din virksomhed.

Kom på besøg hos Zealand i Roskilde, og brug et par timer på at møde de mange
dygtige studerende, som er på udkig efter en praktikplads. De studerende kommer fra
både danske og internationale uddannelsesretninger, og praktikforløbene er i forbindelse
med den sidste del af deres uddannelsen. Du får på dagen mulighed for at præsentere
din virksomhed og jeres opgaver for de studerende samt lære dem bedre af kende inden
en eventuel praktiksamtale. 

Zealands marketingstuderende kan hjælpe dig med at gennemføre
markedsundersøgelser, forbruger- og kundeanalyser, segmentering og målgruppevalg,
analysere nye markeds- og forretningsmuligheder samt løse opgaver inden for
kommunikation og reklame. Din virksomhed kan også få hjælp til at udarbejde forslag til
promotionsaktiviteter og kampagner, udarbejde marketingplaner, digital markedsføring,
analysere eksportmarkeder og komme med forslag og planer til lancering og introduktion
på nye markeder.

Zealands datamatikere kan hjælpe din virksomhed med at løse opgaver som
systemudvikler, programmør, scrummaster eller tester. De studerende har erfaring med
programmering til forskellige platforme, herunder app-udvikling til telefoner og tablets.
Zealands webudviklere kan bistå med opgaver som backend- og frontend-
programmering, databaser og XML, interface design og digital æstetik, projektledelse,
avancerede medieteknologier, webkommunikation og netværkssociologi, CMS og
udviklingsmiljøer

VIRKSOMHEDSCAFÉ -
MØD DIN NÆSTE PRAKTIKANT

1. november 2022 kl. 11.30 - 15.00

TILMELD DIG HER
Deltagelse er gratis og efter først til mølle princippet.

Zealand, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
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https://corolab.dk/kalender/virksomhedscafe-moed-din-naeste-praktikant/


OVERSIGT OVER PRAKTIKPERIODER
Uddannelsesretning Praktikperiode Praktikkens længde

Markedsføringsøkonom Januar til april 12 uger

BA International handel
og markedsføring

Januar til april 12 uger

Datamatiker Januar til marts 10 uger

BA Webudvikling Januar til marts 10 uger

Maria Gaard Rosenkrantz, Projektleder,
Corolab

maria@corolab.dk, 3031 3032
 

Helle Wagner Holm, Praktikkoordinator
og Lektor, Zealand

hewa@zealand.dk, 5076 2769, 
 

Vibeke Sandau, Praktikkoordinator og
Lektor, Zealand

visa@zealand.dk, 5076 2665
 
 

Ankomst og opsætning af roll-ups

Velkomst ved Corolab og Zealand

Tidligere praktikvirksomhed fortæller

Matching - Mød de studerende

Tak for i dag 

PROGRAM

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.10

12.10 - 12.15

12.15 - 15.00

15.00 

Kontaktpersoner

november 11.30-15.001.

Zealand, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
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