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Web- og designpraktikant til bæredygtigt byggeri   
   

Brænder du for at arbejde med digitale løsninger og webdesign? Vil du være med til at sikre en mere grøn og 

bæredygtig udvikling i byggebranchen? Og samtidig sætte dit præg på Fremtidens Fundaments fremtidige 

strategier inden for webdesign?    

  

Om jobbet  

Er du på udkig efter en praktikplads, hvor du får masser af ansvar og medindflydelse på de processer, der 

udarbejdes i den daglige drift, herunder udarbejdelse af den visuelle kommunikation og layoutopbygning til 

hjemmeside, så det fremstår flot og fængende for den nysgerrige læsers øjnene? Så er jobbet som Web- og 

designpraktikant hos Fremtidens Fundament måske noget for dig.  

  

Du vil i dit praktikforløb især komme til at varetage følgende opgaver  

  

- Udvikle drejebog til hjemmeside   

- Visualisere vores projekter og fortællinger via billeder og videoer på sociale medier og hjemmeside (vi 

arbejder i wordpress) - Udarbejde præsentationsmateriale og PowerPoints, der skal præsenteres internt og 

eksternt.  

  

Hvem er du?   

Dine spidskompetencer ligger inden for design og udvikling af webløsninger, digitale brugeroplevelser og 

ideudvikling. Samtidig vægter vi dine personlige kompetencer enormt højt. Det er vigtigt at du er nysgerrig og 

har en positiv, fleksibel og analytisk tilgang til de opgaver du bliver stillet. Sidst, men ikke mindst er det enormt 

vigtigt, at du kan se dig selv i en virksomhed med en klimavenlig profil, som ønsker at fremme et grønnere og 

mere bæredygtigt byggeri.  

  

Vi tilbyder   

Du bliver en del af kommunikationsteamet som består af Ida, Marketing- og kommunikationsansvarlig, 

Michael, Web- og Kommunikationskoordinator og Mikkel som er vores nuværende kommunikationspraktikant.  

   

Du vil få skrivebordsplads på adressen Gl. hareskovvej 279, Værløse. Arbejdet er både meget teamaorienteret 

og selvstændigt. Samtidig vil der også være mulighed for at lave opgaver hjemme, efter nærmere aftale. 

Endvidere er Fremtidens Fundament en virksomhed med masser af fleksibilitet, hvor vi selvfølgelig tager 

hensyn til, at der kan forekomme valgfag. Desuden går vi meget op i, at praktikken er et læringsforløb, hvor vi 

ugentligt afsætter tid af til at evaluere de igangværende opgaver, og den faglige sparring for selve din praktik.  

  

Løn- og ansættelsesvilkår   

Praktikken er ulønnet. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Tiltrædelse primo februar 2020 

eller efter nærmere aftale.  

  

Din ansøgning   

Send din ansøgning og dit CV til ida@fremtidensfundament.dk – og anfør WEB-DEISGNPRAKTIKANT TIL 

FORÅRET 2020 i emnefeltet. Du bedes oplyse i ansøgningen, hvor du har set annoncen. Vi afholder samtaler 

løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt.  

  

For flere informationer kan du kontakte Ida på mail: ida@fremtidensfundament.dk   


