
Bliv praktikant  
- og hjælp os med skarprette vores fortælling og ansigt udadtil! 
 
 
Kan du godt lide at fortælle gode historier? 
Kan du godt lide at være en del af en lille, ambitiøs virksomhed som arbejder med den cirkulære 
økonomi? 
 
Så har vi måske praktikstedet til dig. 
 
Beyond Coffee søger en praktikant, der kan hjælpe os med at formidle vores historie på en skarp måde 
til omverdenen. Det være sig igennem vores butiks profil i Jægersborggade, København og på de 
sociale medier og vores hjemmeside. 
 
Vi omdanner kaffegrums til spiselige svampe (østershatte) på vores svampefabrikker i København 
Nordvest, på Sundholm ved DR Byen og i Humlebæk i Nordsjælland. 
 
En vigtig del af vores forretning er udvikle vores produkter – og fortælle om dem. Hvad vi laver er 
ganske nyt og der findes kun få i verden, der ligesom os laver kaffegrums om til svampe. Vi mener dog 
at potentialet er stort, da der folk elsker at høre om vores historie.  
 
Blandt andet sælger vi et lille Gro-Sæt, som folk køber til husbehov for at dyrke svampe i deres 
kaffegrums derhjemme. Med produktet kan almindelige mennesker blive svampedyrkere i deres grus 
derhjemme.  
 
Vi vil gerne ud til rigtig mange mennesker med vores Gro-Sæt – i virksomheder, skoler, hjem og 
institutioner. Vi har selv nogle idéer til hvordan det kan lade sig gøre, men du må meget gerne 
kvalificere planerne! Og du vil skulle hjælpe os med at få eksekveret på idéerne i det virkelige liv! 
 
Udover det, forestiller vi os, at du: 

• læser på en videregående uddannelse med fokus på kommunikation, salg, marketing, design el. 
lign. 

• er frisk og positivt indstillet 
• har lyst til at hjælpe med at gøre vores butik i Jægersborggade mere attraktiv 
• har erfaring med sociale medier, let hjemmesideredigering o. lign. 
• har mod på at være med til at definere vores butiks profil og varesortiment 
• vil være med til at fortælle vores gode historier på sociale medier og vores hjemmeside 
• taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau 
• brænder for en grøn omstilling 

 
Der er tale om en ulønnet praktikstilling. Men i en virksomhed der er seriøse, når vi siger at vi vil gøre 
verden bedre. Og som har det sjovt med det vi laver. Praktikstillingen starter i jan./feb. 2018. 
 
 
Vi holder til i Jægersborggade 35, hvor vi også har en lille butik. 
 
 



Har du lyst til at være en del af teamet, så skriv en kort ansøgning (max 1 side) inden den 20. november 
og vedlæg dit CV. Så kan det være vi indkalder dig til samtale.  
Skriv til mikkel@beyondcoffee.dk – og skriv ’Fortæller’ i emnefeltet. 
 
Vi håber at høre fra dig! 
 
Se mere om Beyond Coffee her: http://www.beyondcoffee.dk  
Se mere om Gro-Sættet her: http://www.beyondcoffee.dk/produkter  
 
Læs en baggrundsartikel om os i Berlingske her:  
https://www.b.dk/mad/vil-du-ogsaa-dyrke-dine-egne-oestershatte-i-kaffegrums  
 
Er du nysgerrig om, hvad den ’cirkulære økonomi’ er for noget, så læs om det her: 
http://mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/  


