Praktikstilling hos Københavns Mad & Marked
Vil du skabe nytænkende, kreativ kommunikation – både fysisk og på vores digitale
kanaler, så er det dig vi leder efter.
København Mad & Marked:
København Mad & Marked arrangerer madmarkeder og catering oplevelser ud over det
sædvanlige. Vi har fokus på tilgængelighed og den gode stemning og har gennem vores mange
events kontakt til over 1 million mennesker om året.
Hvem har vi brug for:
Vi leder efter en kreativ sjæl, som vil være med til at udtænke og udvikle innovative, nye idéer
til markedsføringen af vores events. Du skal have lyst til at være fysisk tilstede under vores
events og skal ligeledes være en haj til digital kommunikation, heriblandt til Instagram og
Facebook. Vores Facebook-side har over 24.000 følgere og rummer både video- og
billedmateriale fra vores events. Som praktikant hos os får du rig mulighed for at afprøve dine
kommunikationsevner og vil blandt andet skulle skrive fængende tekster om vores events og
Street Food boder.
Du vil ligeledes få mulighed for selv at præge dit arbejde med solid støtte fra den ansvarlige
leder i København og fra vores lille kommunikationshold i Aarhus.
Praktisk:
Praktikken foregår på vores kontor i København, hvor vi sidder 2-3 personer. Praktikken skal
foregå fra august 2019 og skal minimum vare 4 måneder, men helst 6.
Arbejdstiden vil normalt være fra klokken 09:00 til 17:00 alle hverdage, men der vil være
mulighed for at flekse sin tid, hvis det aftales.
Vi stiller ikke en computer til rådighed, men vi har et skrivebord, en stol og ikke mindst masser
af kærlighed og overskud klar til dig.
Vil du være en del af en virksomhed i vækst og være med til at skabe de fedeste, gastronomiske
oplevelser, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Hvis du er interesseret i stillingen, så kontakt Christen Christensen for nærmere information.
Christen Christensen
cc@madogmarked.dk
28153463

