
Friendley App er på udkig efter en dygtig og passioneret marketings+SoMe praktikant med flair 

for nytænkende content. Du har nu muligheden for at sætte dit præg på en helt ny ambitiøs 

app, hos et voksende start-up!

Om Friendley

Friendley App er en ny social platform med store ambitioner. App’en hjælper sygdomsramte, 

pårørende og folk med udfordringer med at finde ligesindede. Vores virksomhed er drevet af 

passionen for at blive det mest fortrukne netværk for disse mennesker. Vi vil gerne vise, at man 

ikke står alene med sine udfordringer.

Friendley App søger praktikant 

som Social Media Manager

Kan du fortælle historier så folk lytter? 
Hedder du SoMe til mellemnavn og brænder du for at hjælpe 

andre? Så er det måske dig vi har brug for! 

Friendley

Vi forestiller os at du,
• Er en social media nørd og kan  

fortælle historier så folk lytter!
• Er selvstændig, ansvarsfuld, har mod på forskellige 

opgaver og ikke er  bange   for at tage ansvar
• Kan have mange bolde i luften uden at miste overblikket
• Har gode skrivefærdigheder og altid tænker ud af boksen
• Gerne vil arbejde i et iværksættermiljø og er en 

teamplayer

Vi tilbyder,
• En selvstændig stilling hvor du selv disponerer  

over dine arbejdstimer
• Udvikling af materiale til annoncer og kampagner
• Skrive skarpe og værdiskabende tekster.
• Opsætning af annoncer og kampagner på business 

account manager og linkedIn.
• Optimering af annoncer 
• Arbejde med visuelle kampagner og content  

på tværs af kanaler og være med til at skabe dem. 

Praktikken er ulønnet og foregår i Århus. Derudover har du mulighed for at tilpasse praktikken til 

både studie og studieplads.

Interesseret? sådan ansøger du:

• Send ultrakort beskrivelse af dig selv og motivation (max 100 ord)

• Send gerne referencer, portfolio eller lign.

• Samt et link til noget der giver dig personligt eller faglig inspiration

Send din ansøgning til jc@friendley.com med emnefelt “friendley praktik”  Har du spørgsmål, er 

du velkommen til at kontakte Jasmin på jc@friendley.com hvis du har spørgsmål til stillingen. 
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