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UX-PRAKTIKANT TIL DANMARKS STØRSTE 
COMMERCE BUREAU  
Er du drevet af at designe innovative og meningsfulde service- og brugeroplevelser? Og 
søger du en praktikplads, hvor du kan sætte din faglighed i spil? Hos IMPACT tilbyder 
vi nu muligheden for, at du kan være med til at udvikle og designe Europas bedste 
digitale oplevelser som UX-praktikant i Aarhus eller København. 

 VIL DU VÆRE EN DEL AF VORES UX & DESIGN 
TEAM? 
Vi tilbyder nu muligheden for en alsidig praktikplads, hvor du bliver 
en integreret del af vores UX- og Designteam bestående af erfarne UX 
Konsulenter og Digitale Designere. Som UX-praktikant får du 
tilknyttet en mentor, som sikrer et individuelt tilrettelagt forløb og 
daglig sparring ift. dine opgaver, processer og de projekter, du bliver 
en del af. 

Som en del af UX- og Designteamet vil du medvirke til at udarbejde 
de bedste innovative digitale løsninger og services for brugerne. Vi tror 
på, at de bedste oplevelser skabes gennem brugercenteret Design 
Thinking processer. Du vil derfor få mulighed for at arbejde med og 
udvikle, hvordan vi anvender følgende i vores projekter: 

• Strategisk- og servicedesign 

• Brugerstudier, kunderejser og mapping  

• Wireframes, skecthing & UX-design 

• Prototyper & Mockups 

• Brugertest. 

Derudover vil du komme til at bidrage og arbejde med Design 
Thinking metoder og processer, vidensdeling i teamet og muligheden 
for udvikling af vores metodekatalog. Vi er et stort og tværfagligt hus, 
hvilket giver dig muligheden for at kunne stifte erfaring med hele 
designprocessen fra indledende brugerundersøgelser til design og 
implementering af løsningen. 

Vi tilpasser praktikken efter dine ønsker og behov, men vores erfaring 
er, at du får mest ud af praktikken, hvis du kan arbejde 37 timer om 
ugen i en praktikperiode på 4-6 måneder med start i august 2018. Til 
gengæld tilbyder vi frihed under ansvar, fede personalearrangementer 
og en lækker morgenmads- og frokostordning. 

 

INTEGERET PRAKTIK OG SPECIALESAMARBEJDE 
Som en del af et tæt samarbejde med Informationsvidenskab på 
Aarhus Universitet, tilbyder vi også muligheden for et integreret 
praktik- og specialesamarbejde. I dette forløb får du muligheden for 
at undersøge, hvordan vi kan styrke forholdet mellem Design 
Thinking og Co-Creation aktiviteter med vores kunder og brugeren 
i vores projekter. Har dette integreret praktik -og specialesamarbejde 
interesse, så noter det gerne i din ansøgning. 

 

HVEM ER DU? 
Vigtigst af alt er du nysgerrig og har lyst til at udforske UX- og 
designprocesser. Du er studerende på en videregående uddannelse 
med fokus på UX og Design, eksempelvis Cand.IT i 
Informationsvidenskab, Digital Design, eller lignende. Du er kreativ 
tænkende, og Design Thinking er centralt i din måde at tilgå 
designprojekter på. Du brænder for at skabe de mest innovative og 
meningsfulde brugeroplevelser. 

Du må gerne have relevant erfaring fra studiejob eller lignende, men 
det afgørende er, at du er nysgerrig på UX og digital e-commerce og 
har lyst til at lære og bidrage til teamet. Som person er du gerne 
udadvendt og trives med at arbejde selvstændigt. Du har et højt 
drive og en personlig vision om at skabe de bedste oplevelser for 
vores kunders brugere. 

 

OM IMPACT 

IMPACT er et af Danmarks førende hus inden for strategisk 
rådgivning, udvikling og optimering af digitale commerce-koncepter 
for nogle af Danmarks største brands og retailere, herunder Imerco, 
HAY, LEGO, Tøjeksperten, Kaufmann, Silvan, Widex, Lemvigh-
Müller, og Nemlig.com.  

Vi tæller i dag 135 medarbejdere, placeret i København og Aarhus, 
der kombinerer faglig excellence inden for udvikling, projektledelse, 
UX og digital marketing. 

VI TILBYDER 
• Appetitvækkende morgenmads- og frokostordning. 
• God kaffe, sodavand og frisk frugt. 
• Fede personalearrangementer. 
• En uformel, udfordrende og sjov hverdag. 
• Ambitiøse, glade og dedikerede kolleger. 
• Fokus på faglig og personlig udvikling. 
• DK’s mest spændende kunder. 
• Mulighed for økonomisk erkendtlighed ved god 

performance. 

KONTAKT 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Customer 
Experience Strategist Rune Veerasawmy på tlf. 6039 4931.  

Send din ansøgning hurtigst muligt via linket, da vi vurderer 
ansøgningerne løbende. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 


