
	  

	  

VI	  SØGER	  EN	  DIGITALKYNDIG	  PRAKTIKANT!	   	  
	  
Innovativ	  Kulturledelse	  søger	  praktikant	  med	  start	  2.	  februar,	  eller	  ved	  nærmere	  aftale.	  	  
Som	  praktikant	  kan	  du	  være	  med	  til	  at	  arbejde	  på	  nye	  spændende	  kulturelle,	  kreative	  og	  digitale	  projekter	  i	  
foråret	  2015!	  

Dine	  opgaver:	   
Som	  praktikant	  vil	  du	  komme	  til	  at… 

• Tage	  del	  i	  den	  daglige	  planlægning,	  udvikling	  og	  administration	  med	  konkrete	  opgaver	  og	  problemstillinger,	  
herunder	  admin.	  af	  div.	  sociale	  medier,	  daglig	  formidling,	  opdatering	  af	  hjemmeside	  mm.	  

• Indgå	  som	  en	  aktiv	  del	  af	  de	  forskellige	  projekter	  hvor	  du,	  afhængig	  af	  arbejdsindsats,	  vil	  få	  tildelt	  dine	  egne	  
opgaver	  og	  ansvarsområder	  i	  formidling	  og	  projekter.	  	  

Kvalifikationer:	   
Vi	  forventer	  at	  du:	   

• Har	  et	  stort	  engagement	  i	  arbejdet	  og	  at	  du	  gennem	  
uddannelse	  eller	  anden	  erfaring,	  har	  et	  kendskab	  til	  
kommunikation,	  og	  kulturel	  projektledelse. 

• Er	  åben	  for	  at	  lære	  nyt	  og	  synes	  det	  er	  interessant	  
med	  vidensdeling	  samt	  kulturelle	  formidlings	  
projekter.	   

• Har	  et	  godt	  kendskab	  til	  div.	  sociale	  medier 
• Har	  et	  godt	  kendskab	  til	  det	  danske	  kulturlandskab 
• Er	  klar	  på	  at	  tage	  fat	  –	  også	  når	  det	  gælder	  praktiske	  

gøremål	  og	  rugbrødsarbejde	  af	  og	  til. 
• Føler	  sig	  sikker	  i	  digitalt	  arbejde,	  har	  et	  godt	  

kendskab	  til	  de	  mest	  gængse	  programmer	  og	  er	  god	  
til	  at	  sætte	  dig	  ind	  i	  nye.	   

	  

	  

	  

	  

Fordel	  hvis	  du: 

• Har	  et	  godt	  kendskab	  til	  Wordpress,	  Hootsuite	  og	  
andre	  digitale	  platforme. 

• Har	  kendskab	  til	  moderne	  markedsføringsprocesser	  
–	  særligt	  online	  markedsføring. 

• Har	  stor	  selvstændighed,	  engagement	  og	  vilje	  til	  at	  
tage	  ansvar. 

Du	  får:	   

• Èn	  indkøringsperiode	  på	  1-‐2	  uger	  hvor	  du	  modtager	  
en	  masse	  undervisning,	  mest	  online-‐undervisning	  i	  
markedsføring	  og	  digitale	  businessredskaber.	  (Den	  
nyeste	  og	  bedste	  viden	  der	  findes	  på	  markedet	  lige	  
nu).	   

• Mulighed	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  spændende	  og	  
dynamisk	  lille	  virksomhed	  (4-‐7	  medarbejdere).	   

• Indblik	  i	  arbejdet	  med	  projektledelse	  og	  
udformningen	  af	  kulturelle	  projekter,	  koblet	  op	  på	  
digitale	  platforme. 

• Mulighed	  for	  at	  sætte	  dit	  præg	  på	  nogle	  spændende	  
projekter	  og	  en	  virksomhed	  i	  rivende	  udvikling. 

Arbejdet	  vil	  foregå	  mandag-‐fredag.	  Arbejdsugen	  er	  på	  ca.	  35	  timer.	  Derudover	  skal	  man	  forvente	  er	  der	  kan	  
være	  hjemmearbejde	  og	  forberedelse.	  Perioden	  er	  umiddelbart	  2-‐februar-‐17.april,	  men	  vi	  er	  åbne	  for	  andre	  
–	  særligt	  længere	  –	  perioder.	   
Nogle	  dage	  vil	  du	  arbejde	  hjemmefra	  og	  andre	  dage	  vil	  vi	  arbejde	  sammen,	  men	  hver	  dag	  vil	  vi	  være	  i	  kontakt	  
for	  at	  præcisere	  og	  planlægge	  dagens	  arbejdsopgaver.	  De	  dage	  vi	  ikke	  er	  sammen,	  vil	  vi	  højst	  sandsynligt	  
kommunikere	  online.	  	   
Det	  kræver,	  at	  du	  har	  god	  selvdisciplin	  og	  at	  du	  ikke	  er	  bange	  for	  at	  arbejde	  med	  deadlines.	  Der	  ligger	  en	  stor	  
tillid	  i	  arbejdsformen,	  da	  den	  er	  meget	  flydende	  og	  åben	  for	  alle	  ønsker	  og	  muligheder.	  Praktikken	  er	  
ulønnet.	  	   

Ansøgningsfrist	  er	  d.	  19/12	  2014.	  
Skriv	  til	  os	  på:	  mail@innovativkulturledelse.dk	  	  
(Spørgsmål	  er	  velkomne!)	  	  

Læs	  mere	  on	  Innovativ	  Kulturledelse,	  vores	  
team,	  tanker	  og	  talenter	  her:	  
innovativkulturledelse.dk

	  
	  


