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PeopleGroup søger nyuddannede kandidater i strategi,  
kommunikation eller markedsføring til vores toårige graduate-program

Vester Farimagsgade 41  1606 København V

Om at være graduate

Graduate-programmet er en toårig projektansæt-

telse, som følger et praktisk uddannelses forløb 

inden for reklame, strategisk kommunikations-

rådgivning og projektledelse. 

Efter en kort introduktion venter en stejl lærings-

kurve med fire turnusophold i udvalgte People-

Group-selskaber. Du får en fast mentor, der 

fungerer som din sparringspartner gennem hele 

forløbet. Sammen lægger I en individuel hand-

lingsplan og sætter udviklingsmål for din tid 

som graduate.

Hvem er vi?

PeopleGroup er et af landets største kommunika-

tionshuse med over 200 medarbejdere, fordelt på 

12 forskellige firmaer. Vores kompetencer spænder 

fra alle tænkelige former for kommunikation og 

markedsføring til produktion af musik- og bog-

udgivelser og spillefilm.

Som graduate kommer du altså til at stifte  

bekendtskab med mange discipliner, fx reklame, 

branding, PR, strategisk rådgivning, events,  

internetløsninger og dialogmarkedsføring. Kun-

delisten omfatter en række af Danmarks største 

brands, bl.a. Kims, Nykredit, SAS, Viasat, 

Kvik, TDC og Tuborg.

Hvem er du?

Senest den 1. oktober 2011 har du afsluttet en 

kandidatuddannelse med topkarakterer fra en 

handelshøjskole eller et universitet. Samtidig 

har du maks. været færdiguddannet i et år, og 

du har helt sikkert haft studierelevant arbejde, 

mens du læste. Vi forestiller os, at du ud over 

talent for kommunikation også har forretnings-

forståelse. Du skal altså både være en skarp 

kommunikatør i skrift og tale, kunne din syv-

tabel, være analytisk i din tilgang til opgaver og 

være motiveret for at løse dem i praksis.  

Du kommer til at bidrage til det strategiske  

arbejde og de kreative processer, så det er også 

vigtigt, at du evner at lytte og samarbejde.

 

Ansøgning

Din ansøgning skal være med CV, foto og rele-

vante eksamenspapirer og skal være samlet i ét 

dokument. Send den senest tirsdag den 10. maj 

2011 til graduate@peoplegroup.dk. Skriv gerne, 

hvor du så eller hørte om stillingsopslaget – så 

bliver vi lidt klogere. Vi regner med at have fundet 

vores nye graduate ved udgangen af uge 24.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte en af de to nuværende graduates: 

Casper Juul Kaufmann på 22 65 52 22 

Louise Aalbæk på 25 18 70 92

facebook.com/peoplegroupgraduate2011


