Rapport fra internshipet – bab.la

Petrine (Norge)
Jeg var praktikant i bab.la i fire lærerike måneder og stortrivdes. Mine
hovedoppgaver var å oversette webinnhold til norsk, markedsføring rettet mot det norske markedet,
redigere den norsk-engelske ordboken og drive bab.las Twitter-konto. Videre blogget jeg for kulturog språkbloggen Lexiophiles og laget quizer til nettsiden. Selskapet har en policy på at internshipet
skal vært 50/50 jobb og moro, en brøk som på godt vis illustrerer arbeidsdagen. Internshipet kan
tidvis være krevende, men dersom du brenner for språk eller markedsføring, kommer du definitivt til
å elske mange av oppgavene du blir satt til.


Internett kommer ikke til å gå av moten med det første, og online
markedsføring blir dermed stadig viktigere. I bab.la har jeg fått grunnleggende kjennskap til hvordan
man promoterer en bedrift på nett, og generelt kan jeg si at online markedsføring dreier seg om
langt mer enn det man skulle tro. Man trenger definitivt ikke å jobbe i reklamebransjen for å få bruk
for kunnskap om e-markedsføring, søkemotoroptimalisering og markedsføring på sosiale medier.
Dette inntrykket har forsterket seg ytterligere etter å ha prøvd lykken på det stadig mer nettbaserte
arbeidsmarkedet, hvor erfaring med online markedsføring ofte har vært mitt aller sterkeste kort.


Arbeidsmiljøet i bab.la er upåklagelig. Teamet består av unge mennesker
fra hele verden, og atmosfæren er åpen og avslappet. I tillegg til gratis frukt og kaffe hele uken,
disker en av de ansatte opp med eksotisk lunsj hver torsdag, og arbeidsuken avsluttes som seg hør og
bør med gratis fredagspils. Det er heller ingen sjeldenhet av praktikantene møtes utenfor
arbeidstiden, for Melodi Grand Prix-titting, karaoke, kaffeslabberas eller andre ting.


Hamburg er en helt fantastisk by. De innfødte påstår, uten spor av
overdrivelse, at byen er “die schönste Stadt der Welt” (den vakreste byen i verden), og det tok ikke
lange tiden før jeg var enig. I tillegg til å være usedvanlig vakker, med idylliske parker, vann og
kaniner overalt, kan Hamburg by på et rikt kultur- og uteliv, med noe for enhver smak.
Jeg kan anbefale et praktikum i bab.la på det varmeste. Intershipet er en unik mulighet til å lære
hvordan ting fungerer i en nettbasert startup-bedrift, bli kjent med fantastiske mennesker fra hele
verden, og tilbringe tid i Tysklands nest største og desidert vakreste by.

Språkportalen bab.la
http://www.babla.no/selskap/jobb

