
 

Praktikant inom social media (höst 2017) 
Är du nyfiken på start-upvärlden och att driva eget företag? Är du glad, utåtriktad, driven & 
lösningsorienterad? Som om detta inte räckte, är du dessutom en hejare på social 
media/marknadsföring, har ett öga för design och gillar att skriva? Då är det definitivt dig vi 
söker! 

Om Verve 
Verve är ett start-up bolag inom energibranschen som ägs av E.ON. Vi hjälper konsumenter att 
stötta lokala lantbrukare och den lokala landsbygden genom att sälja “närproducerad el”. Hos 
oss kan kunderna själva välja vem som ska göra deras el. Vi vill vara Sveriges mest personliga 
elbolag - och hoppas du vill hjälpa oss med det! 
 
Vi som startade Verve heter Åsa och Fredrik. Vi jobbar heltid med detta och nu vill vi 
komplettera med dig - vårt kommunikationsproffs! 

Vad får du möjlighet att praktisera 
Dina uppgifter kommer vara att ansvara för vår närvaro på sociala medier. Att skapa, sprida, 
analysera och optimera engagerande innehåll mot flera olika målgrupper i sociala medier och 
nätverk. Skriva bloggar och newsletters. Du kommer även få stor frihet kring att utarbeta olika 
aktiviteter för att skapa ett ökat intresse och engagemang för bolaget – tävlingar, samarbeten, 
events osv.  
 
Kan du/eller vill lära dig så behöver vi även hjälp med att skapa sökkampanjer med Google 
AdWords, uppsättning och uppföljning av Google analytics.  
 
Vi söker en glad och engagerad praktikant med stort intresse för att lära sig mer om hur man 
producerar content som tilltalar vår målgrupp. Du gillar att skriva och kommunicera och har ett 
rakt och enkelt språk.  
 
Här får du chansen att från grunden vara med om att bygga upp ett helt nytt brand och sätta 
Verve på kartan. Här finns möjligheten att praktisera på ett litet snabbfotat bolag där det finns 
stort utrymme att påverka innehållet i din praktik. Det är du som kan det här med content och 
sociala medier, så vi lyssnar på dig och hittar vägar fram tillsammans. 



När, var, hur 
Vi är flexibla med perioden för praktiken men vill ha någon på plats under hösten, med start så 
snart som möjligt efter sommaren. Vi erbjuder ingen möjlighet till lön under praktikperioden men 
ger dig värdefulla erfarenheter och tillgång till E.ONs kommunikation och pressavdelning samt 
ett externt säljbolag, så här finns möjlighet för dig att lära dig på plats av proffs. Och eftersom vi 
sitter på Minc, en hotspot för entreprenörer i södra Sverige träffar du dagligen andra fantastiska 
människor.  
  
Intresserad? 
Skicka ett mejl till asa@verve.se så tar vi ett snack. 
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