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Destination NORD er en af Danmarks største destinationsselskaber, der beskæftiger sig med Erhvervs- og 
Mødeturisme, Storbyturisme samt Kyst- og Naturturisme.

Hos Destination NORD vil vi sammen med dig gerne skabe en givende praktik, så du kommer herfra med en masse 
værktøjer. Så vil du gerne være Danmarksmester i photoshop, interesseret i vandreruter eller elsker at hjælpe og 
guide andre mennesker, så vil vi gerne skabe en ramme så du kan få brugt netop disse kompetencer i praksis. 

Vi søger en praktikant til hver af følgende afdelinger:

Ansøgning:
Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2023. Søg stillingen ved at sende en e-mail til info@destination-nord.dk med emne
”Praktikansøgning 2023”. 
 Vi holder samtaler løbende og lukker praktikopslaget, så snart vi har fundet de rette kandidat, så tøv ikke med at 
sende din ansøgning bestående af en kort motiveret ansøgning samt et CV. Husk at angive hvilken afdeling du er 
interesseret i at komme til, og gerne interesser du har.

Yderligere information:
Ved spørgsmål til praktikpladsen kan du kontakte Christoffer Nielsen Baadsgaard fra marketing på cb@destination- 
nord.dk eller Mikkel Mathias Christensen fra gæsteservice på mchr@destination-nord.dk. 

Oprettelse, opdatering, optimering og vedligeholdelse af 
vores hjemmeside - EnjoyNordjylland.dk 
Være med til at planlægge, udvikle og producere 
indhold til vores digitale kanaler, både i form af tekst, 
billeder og film
Understøtte community management på 
destinationens sociale medier 
Bidrage til håndtering og koordinering af 
pressehenvendelser samt presse- og influencerbesøg
Bidrage løbende til forskellige opgaver i 
markedsføringsafdelingen

Markedsførings- og Kommunikationsafdeling
her kan du komme til at arbejde med et væld af kanaler 
såsom vores hjemmeside, nyhedsbreve, SoMe mfl.. Du kan 
blive content kreatør, SEO optimater eller noget helt tredje.
Dine arbejdsopgaver kan blive: 

Fysisk gæsteservice af turister, 
Opdatering af vores digitale gæsteservice på
hjemmeside og app 
Udvikling af nye koncepter til at give bedre gæsteservice
Kontakt med aktører for at hjælpe dem i gang med 
brug af vores gæsteservice tjenester.
Komme ud og mødes med aktørerne og hjælper dem 
med at arbejde videre på deres idéer
Kortlægning af interessenter der er relevante for et 
projekt
Projektansøgninger
Udvikling og afholdelse af workshops. 

Gæsteservice & Development afdeling
Her kommer du til at arbejde med vores digitale og fysiske 
gæsteservice og udvikling af vores destination igennem 
store projekter og samarbejde med aktører i området. 
Dine arbejdsopgaver kan blive: 

Dertil vil der ofte være overlap med de andre afdelinger, hvor man kan komme til at hjælpe med deres 
arbejdsopgaver og projekter. 
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