
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Communication & Media Strategy 
- Praktikplads i København/Charlottenlund  
 
Er du ved at uddanne dig indenfor Communication & Media Strategy, er der nu en 
spændende praktikplads hos Langkilde & Søn Flag / VIBEKE SCOTT. 
 
Du vil komme under vores direktør Nicole Langkildes vinger. Nicole vil sætte dig ind i, 
hvordan PR og mediestrategi foregår hos os. 
 
Hos os får du en unik mulighed for at arbejde med 2 veletablerede brands på samme tid. Det 
vil give dig indsigt i og værktøjer til to forskellige branding approachs. Du vil komme til at 
arbejde fokuseret på at skabe historier og få dem ud i aviser, magasiner og online. Du vil 
meget sikkert komme herfra med en spændende portefølje af artikler og omtale, som du har 
sat i verden. 
 

Hvem er vi? 
Langkilde & Søn laver flag. Vi er et gammelt familiefirma med stolte traditioner, vi er kongelig 
hofleverandør, og vi har masser af gode historier, der skal fortælles. Langkilde & Søn er fra 
1938 og ledes i dag af 4. genereration, søstrene Chantall og Nicole. 
Vibeke Scott er eksklusivt loungewear med et unikt og elegant univers. Vibeke Scott er fra 
2015 og er kommet rigtig godt fra start. Vi har forhandlere i Danmark, Norge, Irland, Holland 
og England. Vibeke Scott er navnet på Chantall og Nicole’s bedstemor. 
Vibeke Scott har et globalt sigte og Langkilde & Søn er fokuseret på Skandinavien. 
 
 
 
 



Du vil få selvstændige opgaver, som vil give et dybt indblik i bl.a.: 
 
 Mediestrategi 
 Pressemeddelelser 
 Pressekontakt 
 Storytelling 
 SoMe strategi 
 SoMe eksekvering 
 E-commerce communication 
 
Du bliver en del af et lille stærkt team på 8 personer.  
 

Praktisk info: 
Praktikken foregår i vores udvikling og design-afdeling i København. Vi holder til i et lille 
stationshus som ligger midt på perronen i Ordrup. Det betyder, at det er meget nemt at 
komme hertil med S-tog.  

 
Send dit CV til: 
Nicole M. Langkilde på nml@ls-flag.dk eller nicole@vibekescott.com  

Se mere på www.Langkilde-flagfabrik.dk og www.vibekescott.com 

   

 

 
 


