
 

 

GoodiePack søger studiepraktikant til 
kundehåndtering (Januar 2020) 
 
Har du erfaring med kundehåndtering og brugeroplevelser? Kan du lide at rådgive og 
bruge din ekspertise til at optimere kundernes resultater? Trives du med at arbejde i et 
målbevidst og travlt miljø, hvor fokus altid er på at sikre den bedste kundeoplevelse?  
Så er det måske dig, vi leder efter! 
 
Om GoodiePack: 
GoodiePack er en it-virksomhed, som har udviklet et software til at håndtere 
gæsteoplevelser i forbindelse med bl.a. hotelophold, events, sportsarrangementer og 
meget mere. Med dette software er det muligt for vores kunder at give deres gæster en 
bedre oplevelse og på samme tid automatisere forskellige processer som eksempelvis 
mersalg. 
Vi har rigtig travlt med mange spændende nye og eksisterende kunder, og derfor søger vi 
en praktikant til at hjælpe med håndteringen af disse kunder. Du vil komme til at arbejde 
tæt sammen med vores Customer Success Specialists, som vil oplære dig i alle relevante 
systemer og processer. 
 
Arbejdsopgaver: 
Dine arbejdsopgaver vil indebære at hjælpe med at håndtere kontakten med vores kunder. 
Dette gælder bl.a.: 

● Onboarding af nye kunder, som skal oplæres i at bruge GoodiePack-systemet 
● Kundepleje og support af kunder 
● Planlægning og udførelse af brugertests 
● Analyse af kundernes data og optimering af disse 
● Oprettelse af kunders content i GoodiePack-systemet 

 
Vi kan tilbyde dig: 

● En praktikplads, der giver praktisk erfaring med brugeroplevelser, kundehåndtering, 
kommunikation og it 

● Mulighed for at føre dine ideer ud i virkeligheden og se dem blive realiseret 
● Stort ansvar inden for dit arbejdsområde 
● Et fedt og ungt arbejdsmiljø, hvor sociale arrangementer vægtes højt 
● At blive en del af det spirende iværksættermiljø Startup Works 
● Mulighed for et studiejob/fuldtidsjob efterfølgende for den rette kandidat 

 
Vi forestiller os at du: 

● Studerer på AAU eller UCN 
● Er udadvendt og ikke er bange for at tale med fremmede både i telefon og face to face. 
● Har gode kommunikationsevner og gennemslagskraft i dialogen 

med kunder 
● Er serviceminded og god til kundekontakt 
● Er god til at formulere dig skriftligt og har styr på grammatikken 
● Kan overholde relativt korte deadlines 
● Arbejder selvstændigt og grundigt  

Du kommer til at sidde på vores kontor på Nytorv 18 i Aalborg. 
 
Hvis dette lyder som noget for dig, så send en ansøgning til 
job@goodiepack.com. Praktikken kan påbegyndes, når det passer i 
forhold til dit studie, men gerne med start i januar. Samtaler afholdes 
løbende. 


