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BCW SÖKER SNÄLLA
PRAKTIKANTER TILL HÖSTEN
Är du nyfiken på hur PR- och kommunikationsbranschen fungerar? Nu söker
BCW Stockholm engagerade och snälla praktikanter inför hösten. Sista
ansökningsdag är 9 maj 2021.
Din bakgrund eller utbildning spelar mindre roll – det viktiga är att du är
öppensinnad, nyfiken och drivs av ett intresse för kommunikation. Vi
uppskattar specialintressen och oväntade talanger, och vill gärna lära av dig
lika mycket som du kan lära av oss!

VILKA VI ÄR:
BCW är en världsledande kommunikationsbyrå som arbetar fullt integrerat,
men med förtjänad kommunikation som vår kärna. På vårt Stockholmskontor
får du arbeta tillsammans med våra konsulter, utveckla dina praktiska
kunskaper inom kommunikation och få en inblick i det dagliga arbetet på
Sveriges snällaste byrå.

VI SÖKER:
PR-kreatörspraktikant
Är du en idéspruta som är intresserad av PR och kreativt idéarbete? Som
kreatörspraktikant i vårt studioteam får du både delta i arbetet med att
utveckla idéer och koncept samt med traditionellt PR-hantverk.
Copywriter & PR-praktikant
Brinner du för skrivandet och är nyfiken på copyrollen? Här får du utvecklas i
att skapa kommunikation och formulera budskap som träffar rätt hos
målgruppen – via såväl PR som reklam, content eller integrerade
kampanjer, på både svenska och engelska.
Praktikant inom konsument-PR
Som praktikant i vårt konsumentteam får du lära dig om PR och
marknadskommunikation som riktar sig till konsumenter. Du kommer få delta
i arbetet med allt från mediarelationer till produktlanseringar, fotograferingar,
events och influencersamarbeten.
Praktikant inom Corporate communications
Är du intresserad av kommunikation som rör ekonomi, bank & finans, hälsa,
politik eller samhällsfrågor? Som praktikant i vårt corporate communicationsteam får du utvecklas i PR-rådgivning och kommunikation för företag som är
verksamma inom finans- och läkemedelsindustrin.
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VI VILL ATT DU SOM SÖKER:
•
•
•
•
•
•
•

Känner dig bekväm med och vill utveckla ditt skrivande på svenska
och engelska
Följer nyhetshändelser och är intresserad av omvärldsfrågor
Är intresserad av kommunikation
Gärna är superintresserad av något område (tex sport, teknik, hälsa,
ekonomi, politik, mat & dryck osv)
Trivs med och vill utveckla din förmåga att jobba parallellt med
flertalet projekt
Tycker om och vill utveckla din förmåga att samarbeta och jobba
tillsammans med andra
Är snäll

SOM PRAKTIKANT HOS OSS FÅR DU:
•
•
•
•
•
•

Arbeta jämsides med konsulter i engagerade team
Vara delaktig i det dagliga arbetet på en kommunikationsbyrå
Sätta dig in i olika branschers och kunders behov
Lära dig grunderna i rollen som kommunikationskonsult
Skriva pressmaterial och arbeta med kontinuerlig kontakt med
journalister
Jobba på en av Sveriges snällaste byråer

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Skicka in CV och ett personligt brev där du motiverar varför du vill göra
praktik på BCW och vilken praktikantroll du är intresserad av, till
praktik@bcw-global.com.
Sista ansökningsdag är 9 maj och vi kallar till intervjuer löpande. Vi följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och intervjuer kan därför komma
att hållas via videomöte.

PRAKTISKT

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik vill vi att du har gått
ut gymnasiet, kanske har du en påbörjad eller avslutad eftergymnasial
utbildning, och du har möjlighet att praktisera heltid under minst 8 veckor –
men gärna längre om du vill. Praktiken är med fördel CSN-berättigad.

ARBETSPROV

I samband med intervjuprocessen kan ett mindre arbetsprov komma att
efterfrågas.

FRÅGOR? KONTAKTA PRAKTIKANSVARIG:

Sophie Jansson, sophie.jansson@bcw-global.com, 070 280 08 35
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