
Er du god til at opbygge relationer, være præcis i din kommunikation og empatisk, er du måske vores 
nye praktikant.

Om jobbet
Vi søger en praktikant til at åbne nye markeder (B2B) ifm. udvalgte virksomheder over hele Europa. 
Praktikantens arbejde vil være fagligt og netværksmæssigt stimulerende med stor berøring blandt 
nuværende og kommende kunder. 

Dette især med fokus på grøn energi og udvikling og optimering af dette segment. Du vil selv være 
medbestemmende i forhold til planlægning, og arbejdstiden er 30 timer ugentligt fordelt på 4-5  
arbejdsdage. Praktikken varer 4-6 måneder med opstart 1/8 2020. 

Herudover er praktikken kendetegnet ved:
• Fleksibel arbejdsplanlægning i samarbejde med de øvrige kolleger og i forhold til dine eksaminer
• Et godt og spændende arbejdsmiljø med en glad tone og godt humør
• Løbende coaching og sparring
• Arbejdet foregår på vores kontor i København nær Amager strandpark
• Deltage i kontorets almindelige drift på lige fod med resten af holdet
 
Du vil få en grundig introduktion til opgaven, og vi sørger for at give dig en målrettet oplæring og 
løbende coaching om opgaven. Vi prioriterer udvikling og nye relationer og kunder højt, og værner om 
vores navn og brand, derfor vil du som praktikant indgå i et tæt samarbejde med vores markeds- og 
udviklingschef udover de øvrige medarbejdere på kontoret.

Om dig
Du er studerende på en videregående uddannelse, hvor praktik/projektorienteret forløb kan indgå som 
en del af din uddannelse. Vi forestiller os ikke nødvendigvis, at du har erfaring med denne type op- 
gave, men det vigtigste er, at du er udadvendt og ikke er bange for at tale med nye mennesker. Du 
trives med en telefon i hånden og er drevet af at skabe resultater. Du er robust – og du lader dig ikke 
slå ud af et afslag.

• Er fortrolig med kommunikation både mundtligt og skriftligt i enten 
- Fransk 
- Spansk 
- Tysk 
- Polsk
- Norsk

• Er konkurrenceminded
• Systematisk
• Smiler i telefonen og besidder empati
• Er stabil og engageret
• Er videbegærlig og frisk på at blive udfordret.
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Om Marine Partner A/S
Marine Partner arbejder med transport, genbrug og optimering af nedstrømning på primært flydende 
affald i den maritime og industrielle sektor. Vi har en bred berøringsflade med mange forskellige og 
spændende virksomheder og industrier. 

Vi arbejder med at fremme miljømæssige samt økonomisk bæredygtige løsninger i krydsfeltet mel-
lem de forskellige industrier. En stor del af vores kunder er biogasanlæg, bioproducenter, biodiesel- 
anlæg, skibsredere, olieselskaber, forsikringsselskaber eller lign. Et stort element af vores arbejde er 
at samle trådene på en måde, der gør, at vi kan bibringe værdi til opgaver, som omhandler fejl- 
produktioner, uheldige hændelser under transport og almindeligt driftsaffald. 

Da vi arbejder med mange forskellige typer mennesker og kulturer både nationalt og internationalt, er 
det vigtigt for os at holde en respektfuld omgangstone og åbent sind i vores arbejde og omgangstone 
på kontoret. Vores kolleger er en gruppe mennesker med forskellige uddannelsesmæssige og person-
lige baggrunde, og vi glæder os til at byde vores snart nyeste kolleger velkommen.

For mere information se vores hjemmeside:

www.marinepartner.dk

Ansøgning
Alle ansøgninger behandles fortroligt. Hvis denne praktikstilling har din interesse, opfordres du til at 
søge stillingen snarest, da vi har løbende samtaler. Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og 
CV-detaljer herunder.

Kontaktinfo
Rasmus Ricks Sandberg
59 57 85 60 / 54 55 83 55
rs@marinepartner.dk 

Ansøgninger vil blive opbevaret, imens søgningen står på og derefter fjernet/slettet fra vores  
systemer iht. GDPR.

Spørgsmål
Alle spørgsmål vedrørende dette praktikopslag bedes rettes til Rasmus Ricks Sandberg
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