
   
 
Multimediedesign, mediemix og masser af muligheder 
 
Vi skal bruge: 
1Stroke ApS mangler en særlig sød og selvstændig multimediedesigner til praktikstilling. 
Du brænder for at skabe noget fra bunden og har mod på at skabe den platform, der er 
nødvendigfor at formidle viden indenfor business case og gevinstrealisering. Du kommer til at 
arbejde selvstændigt med udviklingen af et nyt site, der skal indeholde det bedste omkring 
business case, herunder værktøjer, best practice cases og meget mere.  
 
Du evner både at bringe nye ideer, der understøtter strategien, frem – og eksekvere på dem. 
Din viden og dine argumenter henter du i din teori, erfaring og grundige research. 
 
Din ”win”: 
Du får mulighed for at være med i udviklingen af et site fra start til slut, herunder medvirke til 
såvel design som struktur. Du sidder med et konkret resultat af din praktik og kan bruge det 
som reference for fremtiden.  
 
Du har: 
• Kendskab til multimedier og ved hvordan man bruger de forskellige medier optimalt 
• Evnen til at tænke kreativt, og samtidig have tid, rammer og ressourcer for øje 
• Kendskab til eller er villig til at lære at arbejde med de gængse web- og sociale 

medieplatforme 
• Mod på at lege med grafiske udtryk og tænke dem ind i en større sammenhæng 
• Det er en fordel at have kendskab til PRINCE2, MSP, projektledelse, og du ved også, at 

Porter ikke kun er noget, man drikker.  
 
Vi er: 
1Stroke ApS – et anerkendt videns- og konsulenthus, der siden 2010 har arbejdet med business 
case og gevinstrealisering. Vores primære kunder er offentlige myndigheder og større private 
virksomheder.  
 
Herudover driver vi vidensitet; www.businesscase.dk, som indeholder alt om business case og 
gevinstrealisering.  
 
Hvis du vil vide mere om, hvad vi laver, og hvad du skal lave, så ring til CEO Martin J. Ernst på 
2991 1122 eller send en mail på MJE@1stroke.dk  
 
 
Din motiverede ansøgning sendes til Martin J. Ernst på mje@1stroke.dk  
 
1Stroke ApS, Puggaardsgade 3. st.tv. 1573 København V – www.1stroke.dk  
 


