
Online marketing praktikant
Søges til marketing virksomhed i Nordthailand

Vi søger en praktikant til efteråret, der har mod på, at tage et praktikophold i udlandet, nærmere 
betegnet Chiang Mai i Nordthailand. 

Her vil du blive en del af hverdagen i online marketingfirmaet, Move Marketing, hvor vi til dagligt 
arbejder med SEO og affiliate marketing til det danske marked. Du vil få et tæt samarbejde med 
virksomhedens 2 danske ejere som har mange års erfaring med online markedsføring og SEO. 

Dine opgaver vil være indenfor online marketing, hvor du kommer til at arbejde med følgende 
områder: on-site SEO, linkbuilding, søgeordsanalyse, opsætning af affiliate sider, udarbejdelse af 
content, vedligeholdelse af eksisterende projekter og nye tiltag til disse.  

M A R K E T I N G



Dine arbejdsopgaver vil komme til at være

Kommunikationsopgaver 
som f.eks. kunne være: outreach, nyhedsbreve, content og 
meget andet 

Opdatering og generering af nyt indhold til vores hjemme-
sider

Udarbejdelse af salgsmateriale 

Markedsanalyser

Måling af effekten af diverse tiltag 



Vi tilbyder udover dette

• Praktik i høj sol og 35 grader, hver dag.

• Praktik i “the SEO capital of the World”,  Chiang Mai.

• Praktik, hvor der er rig mulighed for at netværke og

 møde nogle af de store navne indenfor SEO branchen,

 da de bor i byen.

• Praktik, hvor du får mulighed for at forbedre dine

 sprogfærdigheder, da dagligdagen foregår på dansk,

 engelsk og thai.

• Praktik, hvor du selv får mulighed for at præge din stilling.

• Praktik, hvor du bliver en del af et team med over 10 års

 erfaring indenfor SEO.

• Praktik, hvor to dage ikke er ens og hvor stemningen altid er god.



Du skal til gengæld kunne tilbyde
• Du skal være bachelor eller kandidatstuderende indenfor f.eks.: kommunikation, journalistik, marketing,
 medievidenskab.
• Du kan analysere og har kommunikationsforståelse.
• Du har kreative ideer indenfor marketing og er ikke bange for at fremlægge dem.
• Du er ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer.

HVORNÅR?
Når du ansøger, skriv venligst hvor du 
har set opslaget henne.

August/September 
Praktikforløbet starter 

og løber 

3-6 måneder frem 

HVORDAN?
Vi hjælper med de praktiske ting så 
som:

Visum

Lejlighed 

etc.

SÅDAN ANSØGER DU

Send
CV og en ansøgning

 Til

Kristian Ole Rørbye 
   kristian@move-marketing.dkpå

Vi ser frem til at høre fra dig. 



Anders Schjødt Nielsen Sander Trolle

"I 2017 havde jeg fornøjelsen af at være marketing & comminucation
intern i tre måneder hos Kristian Oles i Chiang Mai, Thailand.

Kristian introducerede konceptet bag både linkbuilding, SEO, Google adwords,
WordPress og produktion af animationsvideoer for mig.

Praktikopholdet var på mange måde lærrigt både på etpersonligt
og professionalt plan, hvilket Kristian Ole har stor part i."

Det siger vores tidligere praktikanter

"I begyndendelse af 2017 tilbragte jeg tre
månder som praktikant hos Move Marketing.

Kristian Ole tog sig godt af mig og jeg følte mig velkommen
og godt tilpas i de meget nye omgivelser fra

den første dag af på kontoret.

Jeg var med indeover beslutningerne omkring de opgaver jeg fik
og Kristian Ole var altid klar til at hjælpe,

hvis der var spørgsmål og delte meget gerne ud af den
store erfaring han har - hvilket jeg lærte meget af og satte stor pris på.

På et personligt plan er Kristian Ole
venlig og udadvendt, hvilket gør det nemt at arbejde
med ham. Han åbnede mine øjne for de muligheder

der er indenfor linkbuilding, SEO, Google Ads, WordPress og
Affiliate Marketing, som han helt sikkert ved meget om.

Praktik i Move Marketing og at arbejde med
Kristian Ole var fantastisk - både på et personligt og fagligt plan.


