Bliv praktikant

hos Wavin i Marketing

Om Wavin
Wavin Danmark er beliggende i Hammel, ca. 25
km. nordvest for Aarhus. I Hammel råder Wavin
over et samlet areal på 260.000 m2 og har ca.
340 ansatte. Wavin beskæftiger sig med produkter inden for VA- og VVS-sektoren.
Vand og Afløb
Wavins VA-afdeling udvikler, producerer og
sælger plastrørssystemer der sikrer adgang til
drikkevand og leder spilde- og regnvand bort
på miljørigtig vis.
VVS
Med øje for komfort og energibesparelser udvikler,
producerer og sælger vores VVS-afdeling præfabrikerede VVS-installationsenheder, gulvvarmesystemer og indvendige afløb.

Vidste du, at…
Wavin er en af Danmarks største
producenter af rørsystemer i plast?
Wavins produkter udfylder en central
funktion i de flestes hverdag med 		
deres solide og sikre rørsystemer
og VVS-installationer?
Wavin har cirka 5500 medarbejdere 		
fordelt over 25 europæiske lande?
Wavin er en del af Mexichem Group,
der er markedsleder i rørsystemer
og petrokemikalier i Latinamerika?
Wavin har stort fokus på innovation
og har derfor et mål om, at 20 % af
omsætningen skal komme fra nye
produkter?

Wavins produkter

Regnvandskassetter
- til bortledning af regnvand

Afløbsrør
- til transport af spildevand

Rørsystemer i bygninger
- til transport af drikkevand

Wavins rørsystemer bliver brugt i adskillige kontekster og spiller en afgørende rolle for din hverdag.
Ovenfor kan du se eksempler på produkter fra Wavin, som har en central rolle i din hverdag selvom du slet ikke bemærker dem.

Marketingpraktikant hos Wavin
Som praktikant i Wavins marketingafdeling kommer du til at indgå i et dynamisk miljø med passionerede og erfarne kolleger. Du har mulighed for at realisere egne initiativer og målrette din egen
læringsproces. Du kan få erfaring med kommunikation og marketing i en B2B virksomhed, hvor
du inddrages i konkrete og udfordrende projekter og opgaver. Du bliver en del af en uformel og
flad organisation og får samme medarbejdertilbud og medarbejdergoder som dine øvrige kolleger.
Arbejdsopgaver
Som praktikant i Wavins marketingafdeling får
du lov til at prøve kræfter med et bredt spektrum
af marketingrelaterede opgaver, og du får selv
stor indflydelse på dine projekter.
Du kommer til at arbejde med:

Kommunikation, planlægning og
tekstforfatning
Branding- og kampagneprojekter
Grossistmarkedsføring inden for B2B
Digitale marketingaktiviteter, herunder
sociale medier
Events og diverse arrangementer

”Det var vigtigt for
mig at få afprøvet lidt
af hvert i min praktik,
for at blive klogere på,
hvad der interesser mig
mest – hvilket Wavin
bestemt har været
medvirkende til.”
Mathilde Brødsgaard,
tidligere Marketing-praktikant

Praktiske informationer
Wavins marketingafdeling søger praktikanter til efteråret. Et praktikophold forløber over fire-fem
måneder. Praktikken er fuldtid, men fleksibel ift. studieordninger, eksamen og lignende forhold,
der er del af uddannelsesforløbet. Fra Aarhus er der gode busforbindelser til Hammel, og bussen
kører flere gange i timen.

Mød en tidligere praktikant
Mathilde Brødsgaard læser til dagligt Virksomhedskommunikation på AU og er i efteråret 2017
praktikant i Wavins marketingafdeling.
”Grunden til, jeg syntes, en praktikplads hos
Wavin lød interessant var først og fremmest,
fordi jobbeskrivelsen lød spændende og med
mange alsidige arbejdsopgaver. Det var vigtigt
for mig at få afprøvet lidt af hvert i min praktik,
for at blive klogere på, hvad der interesser mig
mest – hvilket Wavin bestemt har været medvirkende til.
Mine arbejdsopgaver spænder bredt; blandt
andet beskæftiger jeg mig med employer branding aktiviteter, hjælper til med eventplanlægning, laver content til sociale medier, skriver
artikler til fagportaler, nyhedsbreve og Wavins
hjemmeside, SEO, kampagneplanlægning og
diverse interne og eksterne kommunikationsopgaver.
Lige fra start har jeg følt mig velkommen i min
afdeling og fået en følelse af at være en del af
teamet, fordi de har været så gode til at inddrage mig.
Når man læser på universitetet, kan man godt
blive i tvivl om, hvad man egentligt kan bidrage
med på en arbejdsplads – sådan havde jeg det
i hvert fald, inden jeg startede hos Wavin. Mit
praktikophold har været rigtig godt, fordi jeg er
blevet mere bevidst om, hvad jeg kan, blandt
andet fordi jeg har fået god og konstruktiv feedback fra min afdeling.
Som universitetsstuderende har rørsystemer
– som Wavin producerer – hverken været mit
store interesseområde eller et område, jeg havde
stort kendskab til inden. Men det har overhovedet
ikke været nogen hindring eller noget, der har
påvirket min arbejdsindsats. Så det skal man
ikke lade sig skræmme af, hvis man overvejer
Wavin som praktikplads. Det vigtigste er, at man
synes, arbejdsopgaverne lyder spændende.”

”Mit praktikophold på
Wavin har været rigtig
godt, fordi jeg er
blevet mere bevidst
om, hvad jeg kan,
blandt andet fordi jeg
har fået god og konstruktiv feedback fra
min afdeling.”

