Vil du have praktisk erfaring med eventkommunikation og brænder du for madkultur?

KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT HOS AARHUS MAD & MARKED
Hos Aarhus Mad & Marked brænder vi for at skabe en madkultur med fokus på
tilgængelighed og mad i øjenhøjde. Vi arrangerer street food-markeder til events landet over,
blandt andet Grøn Koncert, Aarhus Festuge, Jul i Friheden og vores egen Street Food Festival.
Vi søger i øjeblikket en KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT til sommeren/efteråret 2019, som
vil få ansvar for at planlægge, udvikle og eksekvere vores kommunikationsindsats på især
sociale medier i forbindelse med events i perioden. Du vil også få indblik i arbejdet med
koordinering og udvikling af events og markeder.

OM DIG
Som kommunikationspraktikant hos Aarhus Mad & Marked får du en stor portion ansvar og
mulighed for at sætte dit eget præg på virksomheden. Du bliver en del af en dynamisk
virksomhed med mange forskellige opgaver og en stejl læringskurve. I ansættelsen lægger
vi vægt på, at du:
.
• Formår at sætte dig ind i målgrupper og segmenter på tværs af platforme
• Er kreativ og idérig
• Arbejder løsningsorienteret og kan eksekvere
• Brænder for og forstår dig på kommunikation og sociale medier
• Har mod på at lære og arbejde egenhændigt
• Er nysgerrig på mad- og kulturscenen i Aarhus og har en naturlig interesse for
mennesker og netværk
• Er fleksibel ift. arbejdstider og –opgaver

DINE ARBEJDSOPGAVER
Du får bl.a. ansvaret for at:
•
•
•
•
•

Udarbejde, planlægge og analysere indhold på Facebook, Instagram og LinkedIn
Skrive pressemeddelelser og have kontakt til relevante medier og eventportaler
Koordinere med eventpartnere og stadeholdere
Skrive stade- og konceptbeskrivelser til intern og ekstern brug
Indgå i projektarbejde i forbindelse med planlægning og afvikling af events

Vi tilbyder en stilling, hvor dit personlige udviklingspotentiale er stort! Du får alt det ansvar, du
kan løfte, men selvfølgelig under kyndig vejledning og med god sparring, når der er brug for
det. Vi er en del af et lille socialt kontorfællesskab på Sydhavnen i Aarhus C med en flad
struktur og masser af hygge.

PRAKTISK
•

•

Stillingen er en praktikstilling på fuldtid (37 timer/uge, selvfølgelig med hensyn til
eksaminer og lignende) med start senest 1. august – gerne tidligere – og minimum 3
måneder frem
Stillingen er ulønnet, men har gratis frokostordning, kaffe ad libitum og adgang til fede
events

Hvis du kan se dig selv som praktikant i vores sprudlende team, så send en motiveret
ansøgning samt CV til aarhus@madogmarked.dk og navngiv mailen ”Praktik
kommunikation.” Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående mail
eller sende os en besked via Facebook. Samtaler vil blive holdt løbende.

