
 

Fintech start-up søger markedsføringspraktikant 
 
Er du vores nye praktikant? 
Lendino søger lige nu en studerende med en relevant uddannelse inden for finans, markedsføring eller               
kommunikation til et praktikforløb i løbet af året.  
 
Du vil blive en del af et team i et dynamisk og ungt miljø, hvor ingen dage ligner hinanden. Du skal trives                      
med at kunne strukturere og prioritere dine opgaver, samt være skarp til at kommunikere vores budskaber                
ud om crowdfunding og formidle finansiel information til Hr. og Fru Jensen. 
 
Vi lægger vægt på, at praktikopholdet skal være lærerigt for dig, og du får lov til at beskæftige dig med de                     
områder du finder interessante og ønsker at forstå bedre. Afhængigt af dine kompetencer er vi villige til at                  
give dig friheden til at arbejde med det, du finder interessant. Til gengæld forventer vi, at du er initiativrig,                   
selvstændig og ikke er bange for at prøve kræfter med nye arbejdsområder. 
 
Det leder vi efter 

● Du er god til skriftlig kommunikation 
● Du kan arbejde selvstændigt og er struktureret 
● Du er pligtopfyldende og loyal 
● Du trives med en meget omskiftelig hverdag 
● Du har en naturlig interesse for marketing, kommunikation og markedsanalyse. 

 
Det kan vi tilbyde 
Som praktikant hos Lendino vil du komme til at arbejde i en dansk start-up virksomhed, der udfordrer                 
bankernes forretningsmodel med en teknologisk ny tilgang til långivning. Du får mulighed for at arbejde               
med bl.a. SEO, brug af sociale medier, PR samt udvikling af indhold til hjemmesiden og blog. Derudover                 
kommer du med i vores frokostordning og får en plads på vores lækre kontor på Christianshavn. 
 
Ved at arbejde for Lendino vil du være i centeret af teknologiorkanen. Du vil være med til at skabe en                    
fremgang for Danmark inden for FinTech (finansiel teknologi) og bidrage til den høje transparens, åbenhed               
og bæredygtighed som vi går ind for. Det er noget der rykker på CV'et! 
 
Virksomhedspræsentation 
Lendino er Danmarks første virksomhed inden for crowdlending som er blevet godkendt af Finanstilsynet til               
at drive låneplatform under Betalingsområdet. Virksomheden beskæftiger sig med crowdlending, et           
marked som er i kraftig vækst i Danmark, og er den største udbyder af crowdfundede erhvervslån i Norden. 
 
Sådan ansøger du 
Send en ansøgning til praktik@lendino.dk med teksten ”Praktikant” i emnefeltet. Vedhæft dine karakterer,             
CV og andre relevante dokumenter på engelsk eller dansk. Interviews vil blive afholdt løbende. 
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