Studerar du marknadsföring eller grafisk design och vill komma bakom
kulisserna på en start-up? Sök praktik hos oss!
Greater Than är ett InsurTech-bolag som med hjälp av AI, ML och Big Data utvecklar appar och
plattformar för digitala bilförsäkringar. Vi söker nu en hungrig, lösningsorienterad och snabbfotad
student till en praktikplats i vårt marknadsteam under hösten 2018.
Arbetsbeskrivning
Som praktikant hos oss får du en plats i vårt marknadsteam där du tillsammans med marknadschef,
online manager, AD och PR & content manager blir en del av det dagliga arbetet på företaget.
Arbetsuppgifterna är breda och kommer att innehålla allt från strategisk till operativt genomförande
av lång- och kortsiktiga kampanjer, digital marknadsföring, content creation, community management
och PR för att bygga bolagets varumärke.

Ditt team arbetar tight ihop med alla delar av verksamheten och för en självständig kandidat finns
goda möjligheter att utvecklas inom de områden som ligger nära hjärtat. I vårt öppna kontorslandskap
får du ta del av allt ifrån ledningsgruppens till tech-teamets dagliga göromål och få en god insikt i hur
det är att arbeta på ett bolag i ständig utveckling - om du vill se bakom kulisserna hos en start-up har
du ett guldläge hos oss.
Din profil
Du är en driven, snabbfotad och nyfiken student som trivs i en miljö där både energin och tempot är
högt. Du är lösningsorienterad, älskar att lära dig nya saker och tackar inte nej till en utmaning - men
ser också till att projekt tas i mål.

Du studerar grafisk design, online marketing eller motsvarande utbildning men strävar efter att bredda
din kompetens och få ett helhetsperspektiv på hur dina insatser jackar in i verksamheten i stort. Du
kan vara i början eller slutet av din utbildning, men är hungrig på att utvecklas.
Övrigt
Hos oss jobbar du med ett kreativt, passionerat team på 20 personer som sitter tillsammans på
Karlavägen i Stockholm.

Praktikplatsens längd görs enligt överenskommelse. Observera att du måste vara student för att söka
platsen. Placeringsort är centrala Stockholm. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är
du välkommen att kontakta Liselott Johansson, liselott.johansson@greaterthan.eu. Intervjuer sker
löpande.
Låter vi som ett team för dig? Maila CV och personligt brev till nyttjobb@greaterthan.eu snarast
möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss: ett techbolag som utmanar försäkringsbranschen
Vi är ett bolag som växer snabbt både i Sverige och internationellt inom en av de hetaste marknaderna just nu, InsurTech. Vi
ger Europa och övriga världen feedback i realtid på bilkörning, både för prissättning av risk för bilförsäkring och för att följa
upp sin bilkörning ur ett miljömässigt perspektiv.
De som kommer in i Greater Thans team jobbar i en dynamisk miljö med modern utveckling i både appar för iOS, Android och
desktop web. I backend/molnet arbetar vår AI med att analysera hur säkert och miljövänligt förare kör sina bilar. Vi levererar
konkret information till våra användare och har en stor del "gamification" för att driva förbättringar av säkerhet och miljö på
användarens eget initiativ.

