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Kommunikationspraktikant eller studentermedhjælper til forårssemesteret 2022 

Har du lyst til at prøve kræfter med kommunikation, PR og sociale medier i en international, 
kreativ og dynamisk arkitektvirksomhed i København? Cobe søger en talentfuld og engageret 
kommunikationspraktikant, der kan starte senest februar 2022. Praktikperioden er ét 
semester, med mulighed for forlængelse, og arbejdstiden er 37 timer om ugen. Hvis du 
allerede har kommunikationserfaring – gerne fra branchen bredt set - kan der alternativt blive 
tale om et studiejob. I så fald vil arbejdstiden være ca. 15 timer / uge.

Som vores nye kommunikationsmedarbejder får du mulighed for at arbejde med alle aspekter 
indenfor kommunikation, med gode muligheder for at sætte dit præg på vores kommunika-
tionsaktiviteter. Du bliver involveret i en række forskellige arbejdsopgaver fx:

• Planlægge content til og vedligeholde vores sociale medier, med fokus på Instagram og 
LinkedIn. Derudover poste og overvåge opslag og samle op på resultater. 

• Vedligeholde en konsistent visuel identitet.
• Opdatere hjemmeside.
• Sammensætte pressekits.
• Skrive udkast til pressemeddelelser på dansk og engelsk.
• Assistere i planlægning og afholdelse af div. events og arrangementer.
• Assistere i håndtering af nationale og internationale pressehenvendelser, spore udgåen-

de pressemateriale og have dialog med journalister.
• Opdatere presselister og databaser.
• Oversætte og korrekturlæse tekster.

Du bliver en vigtig del af Cobes BD- og kommunikationsteam og vil have daglig samarbejde 
og sparring med teamet, der består af dedikerede fagfolk med fokus på kommunikation og 
forretningsudvikling. 

Kvalifikationer og kompetencer
• Du er studerende på en relevant uddannelse indenfor kommunikation, PR, journalistik, 

arkitektur eller lignende.
• Du er flydende i både dansk og engelsk, skriftligt og mundtligt.
• Du er interesseret i arkitektur, design, kommunikation, PR og sociale medier.
• Du er god til at formulere dig skriftligt, har styr på grammatik, og kan vinkle en historie på 

den helt rigtige måde.
• Du har erfaring med sociale medier - både strategisk og praktisk – særligt Instagram og 

LinkedIn.
• Du har et æstetisk øje og flair for grafisk design.
• Du arbejder fokuseret i et travlt arbejdsmiljø.
• Du arbejder selvstændigt.
• Du har kendskab til Adobe Creative Suite, gerne Photoshop og Indesign.

Ansøgningen
Ansøgninger behandles løbende og samtaler afholdes løbende. Send derfor gerne din ansøg-
ning til os inkl. CV hurtigst muligt. Praktik-ansøgningen sendes til internship@cobe.dk mærket 
”Intern - communications” i emnefeltet. Studentermedarbejder-ansøgninger sendes til 
job@cobe.dk mærket ”Communications” i emnefeltet. Ansøgninger behandles fortroligt og iht. 
GDPR.



Cobe

Om Cobe
Cobe er et arkitektfirma dannet i København i 2006 af arkitekt Dan Stubbergaard. Cobe 
beskæftiger ca. 130 dedikerede arkitekter, byplanlæggere, landskabsarkitekter og bygnings-
konstruktører. I dette faglige fællesskab udvikler Cobe specifikke, nyskabende løsninger, 
der altid tager udgangspunkt i hvert steds særlige potentiale, med en ambition om at skabe 
rammer, der aktivt bidrager til et ekstraordinært hverdagsliv. Cobe har i de seneste år mar-
keret sig med en række prisvindende projekter i ind- og udland, herunder Nørreport Station 
i København, The Silo i Københavns Nordhavn, Ragnarock Museum i Roskilde samt adidas 
hovedkvarter i Tyskland.


