
 

SpaDreams är den världsledande specialresearrangören inom wellness- och hälsoresor. 
Vårt sortiment innehåller allt från wellness- och spaerbjudanden, detox- och kostprogram till kur-, ayurveda- och 
yogaresor. Vi samarbetar med över 800 hotellpartners i 50 länder. Vi är det internationella märket från den tyska Tour-
-peratorn Fit Reisen och marknadsför som SpaDreams och Spa Oteli dess erbjudanden på ytterligare åtta språk. Som 
Touristik Global Player når vi kunder i hela världen.  
....................................................................................................................................................................................... 

 

Nyfiken? 
Är du sugen på att samla nya erfarenheter och att aktivt stödja oss inom expansionen av vårt 

företag? Skicka redan idag din ansökning till Cornelia Stollenwerk via karriar@spadreams.se.  

Du hittar mer information online på www.spadreams.se/karriar 

Vi ser fram emot din ansökan! 

 

 Om tjänsten 

I nära samarbete och samordning med managern från den svenska marknaden kommer du att bygga ut webbplatsen av 

www.spadreams.se. Detta omfattar olika aktiviteter inom internetmarknadsföring, content management, SEO och 

värvningskampanjer för kunder och partners. Dessutom deltar du aktivt i skapande och hantering av innehåll på vår 

webbplats. 

 Vad vi erbjuder dig   

Från första dagen kommer du utföra spännande och ansvarsfulla uppgifter i ett sympatiskt, internationellt och 

multikulturellt team. Vår platta hierarki möjliggör en snabb kommunikation och förverkligande av nya idéer och 

förbättringar. Emellanåt ser vi till att ha det extra kul tillsammans vid olika företagsevenemang.  

 Vad vi förväntar oss av dig 

Vi söker dig som är en teamplayer, gillar att möta nya utmaningar, inte är rädd för att presentera egna idéer och kan jobba 

självständigt. Du känner dig hemma i en internationell omgivning och älskar att jobba med mångfaldiga uppgifter. Du är 

en digital native och gillar att jobba med moderna medier. 

 Vilka kvalifikationer bör du i bästa fall ha? 

 Du behärskar svenska väldigt bra i både tal och skrift 
 Du känner till den svenska mentaliteten och det svenska nätet (du har t.ex. bott i Sverige tills för tre år sedan)  

 Du har mycket goda kunskaper i Microsoft Office 

 Du kan kommunicera bra på tyska 

 Du har god teknisk förståelse och gillar att jobba med medier 
 Du gillar att arbeta i ett team, är motiverad och kommunikationsstark 

Till vårt kontor i Hamburg Ottensen söker vi en 

Praktikant i Online Marketing Region Sverige 

 Sökes omedelbart, kan även påbörjas senare 

 Omfattar 4-6 månader  

 Ersättning: 600 €/månad 
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