
	  

	  

GRAFIK	  PRAKTIKANT	  SØGES	  
	  
Innovativ	  Kulturledelse	  søger	  grafik	  praktikant	  med	  start	  1.	  Oktober	  –	  gerne	  før,	  om	  muligt.	  	  	  
Som	  praktikant	  kan	  du	  være	  med	  til	  at	  arbejde	  på	  nye	  spændende	  kulturelle,	  kreative	  og	  digitale	  projekter	  i	  
efteråret	  2014!	  

Dine	  opgaver:	   

Som	  praktikant	  vil	  du	  komme	  til	  at	   

• Tage	  del	  i	  den	  daglige	  planlægning	  og	  administration	  med	  konkrete	  grafiske	  opgaver,	  herunder	  
materiale	  til	  videoer,	  hjemmesideredigering	  (Wordpress)	  mm.	  	  

• Indgå	  som	  en	  aktiv	  del	  af	  de	  forskellige	  projekter	  hvor	  du	  vil	  få	  tildelt	  dine	  egne	  opgaver	  og	  
ansvarsområderi	  grafiske	  og	  digitale	  opgaver.	  	  	  

• Være	  med	  til	  at	  nytænke	  og	  udvikle	  de	  forskellige	  projekter,	  som	  lige	  nu	  ligger	  i	  regi	  hos	  
innovativkulturledelse.dk	  	   

Kvalifikationer:	   
Vi	  forventer	  at	  du	  har:	   

• Et	  stort	  engagement	  i	  arbejdet	  og	  at	  du	  
gennem	  uddannelse	  eller	  anden	  erfaring,	  
har	  et	  godt	  kendskab	  til	  grafisk	  arbejde.	  	   

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

• Har	  godt	  kendskab	  til	  Wordpress	  og	  
andre	  digitale	  platforme	  –	  særligt	  også	  
flere	  sociale	  medier.	   

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

• Det	  er	  en	  fordel,	  hvis	  du	  har	  erfaring	  med	  
at	  udvikle	  kulturelle	  og	  kreative	  projekter	  
(dog	  ikke	  et	  must).	  Ligeledes	  en	  fordel,	  
med	  mindre	  videoproduktioner. 

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.	   

• 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.	  32	  timer.	  Derudover	  skal	  man	  forvente	  
er	  der	  kan	  være	  hjemmearbejde	  og	  forberedelse.	   
Nogle	  dage	  vil	  du	  arbejde	  hjemmefra	  og	  andre	  dage	  vil	  vi	  arbejde	  sammen,	  men	  hver	  dag	  vil	  vi	  
være	  i	  kontak,t	  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.	  15/9	  2014,	  men	  søg	  
hurtigst	  muligt.	  Skriv	  til	  Nadja	  Kalnæs	  på:	  
nadja@innovativkulturledelse.dk	  	  

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

	  


