
 
Praktikant til Århus fedeste web 2.0 virksomhed 
Vi søger en praktikant til efterårssemesteret 2007. Hvis du synes at web 2.0, 
wikies, blogs, mash-ups, AJAX, brugergenereret indhold er spændende, vil du 
garanteret også synes, at det er spændende at komme i praktik på MangoSpot 
 
MangoSpot.dk er en brugerdrevet byguide. Det vil sige, at alle anmeldelser på 
MangoSpot af caféer, restauranter, spillesteder, barer osv. er skrevet af andre 
brugere. Samtidigt er MangoSpot byens bedste eventkalender – også med 
fredagsbarer og fester på udannelsesinstitutionerne. Vi har store planer med sitet 
og ambitionen er at skabe Århus bedste byguide, godt hjulpet på vej af de nyeste 
internetkoncepter og teknologier. MangoSpot blev lanceret i december 2006 og 
har for øjeblikket cirka 5000 besøgende om ugen.  
 
Vores virksomhed er dybt professionelt og hårdtarbejdende, men det er også en 
virksomhed, hvor der er meget højt til loftet, masser af grin og ALTID plads til 
kreativitet.  
 
Eksempler på arbejdsopgaver. 

- Overordnet ansvar for vores nyhedsbrev 
- Planlægning af marketing 
- Planlægning af nye features (ingen kodning) 
- etablering af samarbejdsaftaler 
- tekstarbejde på hjemmeside og blog 
- Svare på mails fra MangoSpots brugere 
- etc. 

 
Arbejdsopgaverne bliver selvfølgelig tilrettelagt efter din faglighed og interesser.  
 
De eneste medarbejdere p.t er firmaets to stiftere og en række 
studentermedhjælpere. Du bliver en ligeværdig del af teamet og får masser af 
indflydelse.  
 
Hvis du har en lille entrepreneur i maven, skal du nok finde ud af, hvad det vil 
sige at være iværksætter.  
 
Hvem er du?  
Baggrund, køn, alder etc. betyder ikke noget. Det vigtigste er, at du har mod og 
lyst til at blive udfordret, og at du via din faglighed kan bidrage til udviklingen af 
MangoSpot. 
 
Vi tilrettelægger selvfølgelig praktikforløbet efter de rammer, der er opsat fra dit 
studium.  
 
Vi forventer, at du er initiativrig, energisk, selvkørende, (ofte) i godt humør og 
synes det superfedt at være med til at bygge noget op fra bunden!  



 
Skriv, ring eller kom forbi kontoret. (www.mangospot.dk/Misc/Contact.aspx ) 
 
Du er også meget velkommen til at ringe til vores nuværende praktikant for at 
høre om hans ’oplevelser’. Du kan ringe til Kenneth på 27202492 
 


