
 

Fintech-virksomhed søger markedsføringspraktikant  
 
Er du vores nye praktikant? 
 
Vi søger en praktikant i vores salgs- og marketingsafdeling til at hjælpe os med vores daglige 
drift og med at få spredt budskabet om Lendino gennem forskellige markedsføringskanaler. 
 
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 Lendino og formidle finansiel information til Hr. og Fru 
Jensen - både på skrift og over telefonen. 
 
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. 
 
Du får mulighed for at arbejde med bl.a. SEO, brug af sociale medier, PR samt udvikling af 
indhold til hjemmesiden og bloggen. Udover disse opgaver bliver du også en del af hverdagen 
på kontoret, hvilket indebærer at besvare kundehenvendelser på mail, chat og telefon, føre 
vores ansøgere gennem låneansøgningen og diverse ad hoc kontoropgaver. Vi kaster dig ud i 
det fra dag ét, men er selvfølgelig ved din side hele vejen.  
 
 
Det leder vi efter: 
 
● Du er god til at kommunikere, både i tekst og tale 
● Du kan arbejde selvstændigt og er struktureret 
● Du er pligtopfyldende og loyal 

 



 

● Du trives med en omskiftelig hverdag 
● Du har en naturlig interesse for marketing, kommunikation og markedsanalyse. 
 
Om Lendino: 
 
Lendino er Danmarks første udbyder af crowdlending til virksomheder. Vi formidler lån til små 
og mellemstore danske virksomheder efter mange bække små princippet: Mange investorer, 
både private og professionelle, skyder små beløb i lånet, som vi kreditvurderer.  
 
Læs mere på www.lendino.dk 
 
Som studiemedarbejder får du plads på vores kontor med en skøn udsigt til Christianshavn 
Kanal og Christians Kirken, og så kommer du selvfølgelig med i vores lækre frokostordning. 
 
Arbejdstiden vil ligge mellem 9 og 17 på hverdage. 
 
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. 
 
 

http://www.lendino.dk/

