
Er du studerende og knivskarp til kommunikation? Kunne du tænke dig  
at blive en del af en startup, som arbejder for at skabe social impact?    

Så er du måske Cervellos  
nye kommunikationspraktikant! 

JOBOPSLAG:                   SIDE 1

Vil du være en del af en helt ny organisation? Vil du arbejde med kommunikation in-
den for sundhedsområdet? Kan du formidle et vigtigt budskab, så vi kan hjælpe flere 
mennesker med hjerneskade tilbage til fællesskabet? Så vil vi rigtig gerne have dig 
med på teamet som Cervellos nye SoMe-praktikant!  

Bliv en del af en social impact-virksomhed, der arbejder for at gøre en forskel 
Hos Cervello arbejder vi hver dag for, at mennesker ramt af en alvorlig hjerneskade kommer hurtigere og 
bedre tilbage til fællesskabet og en meningsfuld hverdag. Cervello er en arbejdsplads med ca. 60 dedik-
erede medarbejdere i Øst- og Vestdanmark. Sammen har vi modet og lysten til at gentænke neurorehabi-
litering i NÆR-miljøet til gavn for både borgere, pårørende, kommuner og samfund. Imidlertid kommer vi 
kun til at gøre en forskel for målgruppen, hvis vi lykkes med at få vores budskab ud over rampen. Derfor 
søger vi nu en SoMe-praktikant, som vil med på startup-eventyret sammen med os.

Content creation med ’Social Impact’ 
Cervello har lige nu brug for en SoMe-praktikant, som får en enestående mulighed for at komme med 
bag kulisserne i en startup-virksomhed. Her skal du være med til at eksekvere vores SoMe-plan. Du skal 
blandt andet skabe stærke, visuelle fortællinger gennem video og grafik samt skrive fængende artikler til 
sociale medier. Derudover skal du redigere indhold på vores hjemmeside, så den er up to date, etablere 
og styre vores fotoarkiv samt samarbejde med eksterne leverandører. I en startup har vi desuden alle 
flere forskellige kasketter på. Du får derfor mulighed for at prøve kræfter med forskelligartede opgaver, 
så vi i fællesskab får alle enderne til at mødes.
   
  Vi hjælper mennesker ramt af en  

hjerneskade tilbage til fællesskabet  
og en meningsfuld hverdag. 



JOBOPSLAG:                                  SIDE 2

Vores nye praktikant...
•  Er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation  

og har bestået min. 1 års studier. 
•  Har erfaring med SoMe og visuel kommunikation gennem billeder og video. 
•  Har personlig gennemslagskraft, gode formidlingsevner både skriftligt  

og mundtligt samt et skarpt, grammatisk øje. 
•  Brænder for at bidrage til udviklingen i en startup, hvor vi ikke kender alle 

svarene på forhånd, men løbende finder dem sammen.
•  Kan genkende sig selv i Cervellos kerneværdier: Vi er innovative,  

handlekraftige, ordentlige, værdiskabende og har hjertet med. 
. 
Vi kan tilbyde dig …   
•  Et spændende praktikforløb i foråret 2022, hvor du får mulighed for  

at sætte dine akademiske evner i spil i virkeligheden.
•  Fleksible aftaler om arbejdssted, arbejdstid mv. 
•  En varierende arbejdsdag med opgaver inden for forskellige dele  

af vores startup virksomhed.
•  Et praktikforløb, som passer til dit studie – vi har ikke nogle krav om ECTS-point
•  Et arbejdsfællesskab bestående af skarpe, neurofaglige specialister,  

erfarne forretningsfolk og passionerede iværksættere. 
•  Et udfordrende praktikforløb i en startup-virksomhed, hvor der er fart på  

udviklingen. 
. 

Rent praktisk!   
Vi har brug for, at du starter i dit praktikforløb hos os i løbet af forårssemestret 
2022. Forløbet er ulønnet, eftersom det er en del af din uddannelse. 

Stillingen er som udgangspunkt fuldtid, men vi imødekommer gerne et alternativt, 
ugentligt timeantal, så det stemmer overens med kravene fra din uddannelsesin-
stitution. Desuden udviser vi fleksibilitet til dig, når du skal f.eks. skal forberede dig 
til eksamen. Din base bliver på vores kontor i Roskilde, og du får mulighed for at 
udføre en del af arbejdet hjemmefra. 

Send en kort motiveret ansøgning samt et CV med foto til job@cervello.dk

Vil du vide mere?      
Du er meget velkommen til at kontakte business supporter  
August Barlebo på tlf. 48 80 89 47, eller aub@cervello.dk,  
og du kan læse mere om os på www.cervello.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig! 
  

KONTAKT
+45 70 602 608
info@cervello.dk 
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CERVELLO VEST
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CERVELLO ØST
Maglegårdsvej 15
4000 Roskilde

Vi arbejder for, at mennesker ramt af hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til hverdagens fællesskaber. Igennem fleksible, innovative løsninger understøtter vi kommunerne med hjerne-
skade-indsatser i NÆR-miljøet – altid med fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen. Cervello er desuden en social impact virksomhed, og det forpligter. Vi arbejder 
med hjertet på rette sted og stræber aktivt efter at indfri FNs verdensmål #8 og #10 for at skabe anstændige job og økonomisk vækst samt reducere ulighed. 


