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ETT INTERNSHIP I VÅR DIGITALA DESIGNVÄRLD 

 

ÄR DU STUDENT, NYUTEXAMINERAD ELLER BARA NYFIKEN PÅ VAD VI SYSSLAR MED? 

Nordiska Galleriet erbjuder en lärorik och utvecklande praktik på vår avdelning för 

Marknadsföring. En praktikplats hos oss innebär att du får delta i våra projekt och vara med att 

producera samt utveckla vårt löpande digitala designarbete. Samtidigt får du chansen att utveckla 

dina kunskaper inom digital marknadsföring, PR, e-handel och designvärlden.  

 

VAD ÄR NORDISKA GALLERIET? 

Nordiska Galleriet grundades år 1912 och blev tidigt en självklar destination för exklusiva möbler 

och modern design i Stockholm. Genom åren har både lokalen och bolaget genomgått 

förändringar och senast år 2016 då Nordiska Galleriet fick nya ägare. Idag är vi över 50 anställda 

som dagligen arbetar med att utveckla och forma det som vi kallar för en 100 år gammal startup. 

Nordiska Galleriet är idag ett moderniserat entreprenörsdrivet bolag i en spännande tillväxtfas 

som du nu har chans att bli en del av. 

 

ÄR DET DIG VI SÖKER? 

Vi letar efter dig som kan vara hos oss i minst 10 veckor och förutsätter att du har någon form av 

utbildning eller erfarenhet som gör att du uppfyller följande krav:  

- Du har god datorvana och har inga problem att lära dig nya program, system och  

digitala verktyg  

- Du är bekväm med att jobba i Adobe Creative Suite 

- Du har relevant utbildning inom digital/grafisk design eller Art Direction 

- Du kan obehindrat både skriva och tala Svenska och Engelska  

- Du har en positiv approach, är öppen för att lära dig nya saker samtidigt som du är lika 

effektiv när du jobbar självständigt som i team  

Vid praktikstarten går vi tillsammans igenom en läroplan och sätter upp mål för dig som 

du vill uppnå under din tid hos oss.  

 
ANSÖKAN: 
 
Rekrytering sker löpande och du är välkommen att skicka ditt CV tillsammans med en kort 

beskrivning av dig själv till josefine@nordiskagalleriet.com  

 


