
 

 

 
Leander A/S søger en praktikant til  
dynamisk salgsafdeling 
 
Leander A/S i Silkeborg søger en effektiv og ansvarsbevidst praktikant med god energi til vores 
salgsteam. Vi kan tilbyde et spændende praktikophold med en varieret hverdag.  
Du vil sidde med opgaver inden for international salg, e-commerce og markedsføring.  
 
Arbejdsopgaverne vil primært være følgende, men kan tilpasses efter din uddannelse: 

• Markedsanalyser 
• Kundestatistikker 
• Analyse af forhandleres websites ift. Leanders tilstedeværelse 
• Udarbejdelse af salgspræsentationer  
• Sikre at kunder, agenter og distributører har værktøjskassen fyldt op 
• Planlægning af salgskampagner og events 
• B2B salgsmails via MailChimp 
• Administrativ support til salgs- og marketing teamet 

 
Vi forestiller os at vores kommende praktikant: 

• Brænder for internationalt salg og markedsføring  
• Er struktureret og kan have mange bolde i luften 
• Er selvstændig, initiativrig og tør kaste sig ud i tingene 

 
Du bliver en del af et åbent og uformelt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden på tværs af afdelingerne. 
Vi vil derfor kunne introducere dig for mange forskellige arbejdsopgaver og sammen kan vi 
sammensætte det mest optimale praktikforløb for dig. 
 
Praktikken er ulønnet og strækker sig over minimum 2 måneder, med mulighed for efterfølgende 
studiejob. Lyder det som noget for dig, og er du interesseret i at blive en del af vores team så send en 
mail med din ansøgning til job@leander.com. Ønskes yderligere information, kontakt E-commerce & 
Marketing manager Mette Backhausen Busch på tlf. 40 51 01 81. 
 
 

Vi har noget på hjerte 
Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en 
stærk designfilosofi og et hold på 15 passionerede medarbejdere. Vi designer og sælger møbler til og 
for børn - møbler der inspirerer til leg, bevægelse og kreativitet. Møbler, der får form og funktion til at 
gå op i en højere enhed. Vi ønsker at gøre en forskel i hverdagen for børn og deres forældre. Det er 
vores DNA. 
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