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I vores talentprogram spotter og sliber vi rå diamanter. Hos os er du mere 
end en elev eller praktikant. Du er et talent, og vi ser dig som fremtiden.

MEDIEGRAFIKERTALENT
Du læser fx til mediegrafiker på én af de tekniske skoler  
- eller du har planer om det. 
Elevplads: 3 år inkl. skoleperioder
I løbet af elevtiden prøver du kræfter med alle typer af op-
gaver – både online og offline, så du får en bred viden om og 
erfaring med hele det grafiske område. Som talent får du også 
solid sparring i design, idé- og konceptudvikling samt hånd-
værksmæssige færdigheder og kundeforståelse. 

OBS: For at blive mediegrafikertalent skal du deltage i en 
talentkonkurrence.  

DESIGNTALENT
Læser fx på Skolen for Visuel Kommunikation,  
VIA Design eller andre designskoler.
Praktikophold: 3-6 måneder
Som designtalent hos Creative ZOO arbejder du med en bred 
vifte af opgaver. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med 
sæson brochurer, emballage, plakater, CVI, hjemmesider, avi-
ser samt udarbejde kampagnepakker. 

KOMMUNIKATIONSTALENT
Du læser en bachelor eller kandidat med  
kommunikationsvinkel. 
Praktikophold: 6 måneder
Som kommunikationstalent arbejder du med flere forskellige 
kommunikative opgaver - afhængende af dine interesser og 
kompetencer; fx tekstforfatning, korrekturlæsning, research 
i forbindelse med PR og nye projekter samt sociale medier. 

CREATIVE ZOOS 
TALENTPROGRAM

Igennem programmet arbejder vi strategisk med 
talenterne - bl.a. igennem løbende coachede 
samtaler, som er med til at holde fokus og sikrer 
en progressiv lærings kurve. Resultatet er, at 
talenterne i sidste ende bliver blandt de bedste 
i branchen. 

Hvorfor gør vi det? Fordi det er vores ansvar, 
og fordi vi higer efter at være med til at skabe 
fremtiden. 

3 SKRÆDDERSYEDE TALENTPROGRAMMER
Vi uddanner tre slags talenter, der alle indgår 
som en fast del af teamet. 
Forløbene og længden på talentprogrammerne 
er forskellige. Men vi garanterer en progressiv 
læringskurve, et passende ansvar, en retning at 
arbejde i og et mål at stræbe efter. 



HVAD SIGER TIDLIGERE TALENTER  
OM PROGRAMMET?

Sarah, kommunikationstalent, 
DMJX
”Som praktikant hos Creative ZOO fik jeg 
muligheden for at afprøve en bred vifte af  
kommunikationsdiscipliner – lige fra research-  
og analyse arbejde til indholdsproduktion og opsæt-
ning af websites. Jeg fik en masse erfaring på kort 
tid, og jeg fik muligheden for at udforske en ny, 
spændende verden fyldt med deadlines, kreativitet 
og nytænkning.”

Jeppe, mediegrafikertalent, 
Aarhus Tech
”Talentprogrammet hos Creative ZOO er en unik 
oplevelse. Ikke nok med, at du fra dag ét får ansvar 
og store opgaver for hånden, du kommer også til 
indgå i et helt specielt fællesskab af specialister  
og nørder. Du kommer fra starten af med til  
kundemøder, hvor dine stemme og mening bliver 
hørt og vægtes ligeså højt som de fastansattes. Hvis 
du er dygtig nok til at komme igennem nåleøjet, 
bliver du ikke behandlet som elev, men et talent.”

Charlotte, designtalent, 
Skolen for Visuel Kommunikation
“Det er tydelig at mærke, at Creative ZOO har haft 
mange elever og praktikanter. Allerede fra første 
dag blev jeg sat grundigt ind i alt - lige fra deres fil-
struktur og fontserver til frokostordning. Der har altid 
været plads til at, jeg kunne spørge ind til tingene, 
uden at føle mig til besvær.”

TALENTERNES PROFIL
For at blive optaget på talentprogrammet skal du:

• være engageret og ambitiøs
• kunne se muligheder og være modig
• have lyst til at skabe resultater
• være empatisk i din dialog med kollegaer og kunder
•  være kreativ og have lyst til at blive håndværksmæssig 

dygtig

HVAD FÅR DU UD AF VORES TALENTPROGRAM?
Vi garanterer, at talentprogrammet gør dig til en stærk 
all-arounder inden for dit felt. Men du har selvfølgelig 
også mulighed for at specialisere dig inden for netop det, 
du brænder for. 

Vores tidligere talenter har næsten alle scoret topkarakter 
til deres afsluttende eksaminer og fået medaljer for deres 
svendeprøver. 

EKSEMPEL PÅ KUNDER, VORES TALENTER  
HAR ARBEJDET MED 
Danish Crown, Energi Danmark, Teatret Svalegangen,  
Aarhus Teater, A. Enggaard, CASA, Street Coffee, Ecco, 
NCC, Tivoli Friheden, Cyklo. 

Kontakt
Vil du vide mere om talentprogrammet,  
så kontakt
Marie Bysted Sandberg
mbs@czoo.dk
52 100 505

CREATIVE ZOOS 
TALENTPROGRAM

Ceresbyen 68B
DK-8000 Aarhus C
kamel@czoo.dk
Tel. +45 38 400 500


