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Praktikant til kommunikation i
Madkulturen

Har du flair for presse, kommunikation og SoMe?
Du søger stillingen på
mfvm.dk/job/
senest den 3. januar
2018.
Der afholdes samtaler i
uge 2, 2018.
Evt. spørgsmål til
stillingen kan sendes til
Emma Ter-Borch på
emma@madkulturen.dk
Stillingen ønskes besat
snarest muligt.

Madkulturen søger en praktikant til at assistere med kommunikations- og presseindsats i
forbindelse med events, f.eks. DM i madkundskab og FoodJam på Roskilde Festival.
I samarbejde med Madkulturens projektledere og projektmedarbejdere vil du hjælpe med
tekst, film, billeder og sociale medier. Tempoet kan være højt, og du skal synes, det er sjovt
at samarbejde på tværs i en organisation.
Dine opgaver er bl.a. at
•
assistere i planlægningen og gennemførslen af en stærk kommunikations- og
presseindsats i forbindelse med f.eks. DM i madkundskab og FoodJam på Roskilde
Festival
•
udarbejdelse af korte film til bl.a. Facebook
•
ansvar for Instagram-konto målrettet børn
•
afvikling af events i samarbejde med projektgrupper
Vi forventer, at du
•

er studerende på en relevant videregående uddannelse, f.eks. journalistik

•

har lyst til at tage medansvar i planlægningen af større kommunikations- og
presseindsatser

•

har flair for sociale medier

•

har gode skriftlige kompetencer og øje for den gode historie

•

arbejder struktureret, selvstændigt og er servicemindet

•

evner at holde fokus – også når det går stærkt

•

er en god kollega

Vi tilbyder dig
•

en praktikstilling, der giver solid praktisk erfaring med planlægning og afvikling af
kommunikations- og presseindsatser i forbindelse med events

•

et dynamisk, spændende og visionært hus, hvor to dage aldrig er ens

•

en meningsfuld og selvstændig praktik, hvor du har mulighed for at få stort ansvar

•

stor mulighed for at sætte personligt præg på dine arbejdsopgaver

•

et praktiksted med engagerede og fagligt stærke kolleger med god mulighed for
sparring

•

Betalt frokostordning og god kaffe

Arbejdstiden vil være 37 timer ugentligt med mulighed for fleksibilitet ved opgaveskrivning og
eksamener. Praktikken er ulønnet, evt. med mulighed for efterfølgende ansættelse.
Praktikstedet er Madkulturen, Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde.
Du kan læse mere om Madkulturen på madkulturen.dk.
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