
Er du vores nye videopraktikant? 

Kunne du tænke dig en praktikplads, hvor du har mulighed for at få erfaring med videoproduktion? Hos 

GrejFreak.dk søger vi lige nu en praktikant, som ønsker at blive en del af vores ambitiøse marketingteam. 

Har du lyst til at styrke dine kompetencer inden for videoproduktion og redigering, og brænder du for online 

markedsføring samt digital kommunikation? Så læs med her! 

 

Hvem er vi? 

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

2008 af Casper Pedersen og Kristian Rasmussen, og har lige siden start oplevet en markant vækst. 

GrejFreak.dk startede i Caspers forældres garage, men er sidenhen vokset og har i dag et 900 kvm lager 

med kontor og showroom i Viby J. I dag har virksomheden over 40 medarbejdere udover de to ejere, og 

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

af Børsen. 

 

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 komme til at deltage i mange af vores aktiviteter som 

vedrører markedsføring, hvor vi hurtigt bevæger os fra ide 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.  

 

Dine arbejdsopgaver kunne bl.a. bestå af:  

• Filme videoer til vores online medier såsom Facebook, Instagram og YouTube  

• Klippe og redigere videoerne så de passer til det givne medie 

• Planlægning og idegenerering til nye videoer  

• Optimering af vores YouTube-kanal  

• Diverse marketingaktiviteter 

 

 



Hos GrejFreak.dk vil vi kunne tilbyde dig en spændende praktikplads, hvor du har mulighed for at styrke 

dine faglige kompetencer inden for online markedsføring. Derudover tilbyder vi:  

• Ansvar og indflydelse hvor du får lov til at præge dine arbejdsopgaver 

• En lærerig stilling med mulighed for masser af hands-on erfaring 

• Sparring med et dedikeret team af kollegaer 

• 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 ugentligt 

• Deltagelse i sociale arrangementer 

 

Vi søger en praktikant som både formår at arbejde selvstændigt, men også som en del af et team, da 

mange af arbejdsopgaverne vil være i fællesskab med dine kollegaer. Vi forventer desuden, at du er 

nysgerrig og har en initiativrig tilgang til dine arbejdsopgaver. Derudover skal du brænde for online 

markedsføring, hvor du aktivt vil gøre brug af din viden og tilmed har en naturlig lyst samt ønske om at lære 

meget mere. Det er ikke et krav, at du har kendskab til vores produkter, men dette vil klart være en fordel. 

 

Hvis du er interesseret i et praktikforløb hos GrejFreak.dk, eller har du nogle spørgsmål så kontakt os 

endelig. Du er også meget velkommen til at kigge forbi til en uforpligtende samtale og rundvisning. 

 

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

ca. vil være primo august 2021. 

 

Kontaktinformation 

GrejFreak.dk 

71 99 63 61 

HR@GrejFreak.dk 

Gunnar Clausens Vej 58, 8260 Viby J 
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