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Er du vores nye marketingpraktikant? 

Kunne du tænke dig en praktikplads, hvor du har mulighed for at få et stort indblik i en 

international virksomhed i kraftig vækst? Hos GrejFreak.dk søger vi lige nu en ambitiøs 

praktikant, der har lyst til at tage del i vores mange marketingaktiviteter i både ind- og 

udland. Så hvis du ønsker at styrke dine kompetencer inden for marketing og digital 

kommunikation, så læs med her! 

 

Hvem er vi? 

GrejFreak.dk er en webshop, som forhandler militær-, outdoor- og jagtudstyr. Virksomheden 

blev stiftet af Casper Pedersen og Kristian Rasmussen og har lige siden start oplevet en 

markant vækst. I dag har vi over 45 medarbejdere udover de 2 ejere, og den markante vækst 

har medført, at vi i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 blev kåret som Gazelle virksomhed 

af Børsen. Udover vores danske webshop, har vi også opstartet hjemmesider til England, 

Tyskland, Holland, Østrig og Grønland. Vi har ligeledes flere lande på vej.  Eksport er derfor 

blevet en stor del af vores DNA. 

 

Hvad kan vi tilbyde dig som praktikant?     

I praktikperioden vil du få et bredt indblik i de forskellige aktiviteter og opgaver, som vores 

marketingafdeling til dagligt arbejder med. Du vil deltage i alle vores aktiviteter, som 

vedrører markedsføring, hvor vi hurtigt bevæger os fra idé til eksekvering af nye tiltag og 

kampagner. Dine arbejdsopgaver vil være skiftende, og du vil i høj grad være med til at 

sætte dagsordenen, alt efter hvilke kompetencer og interesser du som praktikant har. 

Eftersom eksport er et stort fokusområde for os, vil der også være opgaver relateret til vores 

internationale markeder. Hvis du taler et europæisk fremmedsprog eller har været bosat i et 

andet europæisk land end Danmark vil det derfor være et plus, men det er ikke et krav.   

 

Dine arbejdsopgaver kunne bl.a. bestå af: 

• Udarbejdelse af indhold til vores forskellige marketingkanaler såsom e-mail 

marketing, søgemaskineoptimering og sociale medier  

• Design af billedmateriale og grafik til vores mange kampagner 
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• Markedsanalyser af nye / eksisterende markeder 

• Identificering af USP’er på eksportmarkederne  

• Analyse af konkurrenters fragt- og betalingsmuligheder  

• Arbejde med affiliate marketing  

• Koordinering med freelance oversættere  

• Redigering af hjemmeside med forskellige elementer  

 

Hos GrejFreak.dk vil vi kunne tilbyde dig en spændende praktikplads, hvor du får ansvar og 

mulighed for at styrke dine faglige kompetencer inden for online markedsføring. Derudover 

tilbyder vi:  

• Gratis frokostordning med frugt og kaffe ad libitum  

• En arbejdsplads med en masse socialt samvær i et uformelt arbejdsmiljø  

• En arbejdsuge på 37 timer den første måned 

• 1 ugentlig skrivedag efter den første måned, dvs. 33 timer ugentlig  

 

Praktikstillingen er ulønnet og vi kan tilbyde et praktikforløb med en varighed på 4 måneder, 

hvor opstart ca. vil være primo august 2022 

 

Send din ansøgning på mail til HR@grejfreak.dk og vi vil vende tilbage hurtigst muligt! 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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