Datamatikerpraktikant
hos SmartResponse A/S
SmartResponse A/S er inde i en rivende udvikling, og vi vil gerne dele vores mange spændende opgaver
med nye talenter, der har brug for at stifte bekendtskab med softwareudvikling og erhvervsliv i praksis.

Hvad tilbyder vi?
Som datamatikerpraktikant hos SmartResponse kommer du til at arbejde med dine egne udviklingsopgaver,
evt. i parløb med en anden praktikant. Du vil naturligvis få den faglige og kollegiale sparring, du har brug for,
hos dine kolleger i vores udviklingsteam, og du vil referere direkte til vores Technical Director.
Du vil være i kontakt med alle grene af forretningen, og du vil indgå i fast dialog med vores andre afdelinger
omkring forretningsudvikling og andre spændende processer. Du vil også få mulighed for at komme i direkte
kontakt med vores kunder og samarbejdspartnere i selve udviklingsarbejdet.

Hvem er du?
•
•
•

Datamatikerstuderende, der skal i praktik.
Nysgerrig og klar på at prøve kræfter med virkeligheden uden for bøgerne.
Du er ikke nødvendigvis ekspert, men du har beskæftiget dig med et eller flere af følgende
områder:
o PHP
o .Net
o SQL
o Javascript
o HTML
o CSS

Lyder det som noget for dig, eller har du uddybende spørgsmål, så send en kort ansøgning og CV til
Technical Director, Tommy Christiansen på thc@smartresponse.dk eller ring 3010 8877.

Ansøgningsfrist
Vi søger løbende nye praktikanter, så du er velkommen til at søge når som helst, også selvom dit
praktikforløb ikke starter foreløbigt.

Hvad siger vores praktikanter om deres tid hos SmartResponse?
”Det har været en fornøjelse at være praktikant hos SmartResponse A/S. Arbejdsmiljøet er afslappende og
hyggeligt med lav musik spillet gennem dagen.

Det åbne kontor gør det meget let at komme i kontakt med de mennesker man arbejder sammen med, samt
er alle meget imødekommende.
Mine kontaktpersoner har altid tid til at høre på hvad jeg har at sige, uanset om det er opdateringer omkring
det jeg har lavet, spørgsmål til opgaven eller at spørge om hjælp til noget specifikt.
Der er altid et eller andet at lave, sværhedsgraden varierer men de skal nok finde et eller andet man kan tage
sig til.
Ens energi bliver hurtigt genopladet med den luksuriøse frokost i kantinen.
Det jeg har værdsat meget gennem min tid på SmartResponse har været deres seriøsitet ift. min oplevelse af
praktikopholdet. Hver uge blev der sat tid af til at afholde et møde om hvordan det går, både generelt og
opgavemæssigt, hvor jeg kunne give dem feedback om mine oplevelser.”
-

Jonatan Sebastian Rømer

Om SmartResponse
SmartResponse er blandt Skandinaviens førende udbydere af performance-baseret affiliate-marketing og er
bl.a. eksperter i e-mail markedsføring. Vi har over 1000 kunder på tværs af Norden og et eksisterende
affiliate-netværk på over 1600 partnere.
Vores online marketing-løsninger inkluderer:
•
•
•
•
•

E-mail marketing-kampagner – Udarbejdelse, udsendelse og afrapportering.
Lead-generering.
Kampagner afregnet på klik, bestilling/ordre, % af omsætning, kundeemner.
Udarbejdelse af online-løsninger, herunder kampagne-setup og grafisk design.
Kontinuerlig vækst gennem en længere årrække, der samtidig har budt på involvering af nye
produkter, markeder og geografiske områder.

Vores persondatapolitik ifm. rekruttering: https://bit.ly/2BRIQPq

