Praktik stilling hos Mad & Marked
Vil du være med til at udvikle et af landets største events – så er det dig vi leder efter.
Mad & Marked:
Mad & Marked arrangerer madmarkeder og catering oplevelser ud over det sædvanlige. Vi har
fokus på tilgængelighed og den gode stemning og har via vores events kontakt til over 1 million
mennesker om året.
Vi laver både vores egne events, men hjælper også store festivaler og kulturaktører med at
afvikle deres mad og drikke. Det er blandt andet Grøn, Heartland, Copenhell, Rock Under Broen,
Spot m.fl.
Vi har afdelinger i Aarhus og København og har i alt ca. 6 fuldtidsansatte.
Hvem vi har brug for:
Mad og Markeds største event er vores Street Food Festival som vi i 2019 afholder i ca. 8 byer
landet over. I hver by kommer mere end 10.000 gæster forbi over en weekend for at smage på
fantastisk street food i flotte omgivelser.
Vi har brug for en kreativ og struktureret ildsjæl, som kan assistere vores ansvarlige for
festivalen, så vi sikrer en god afvikling og at festivalen hele tiden fornyr sig selv.
Du vil få mulighed for at komme i kontakt med alle opgaver som indgår når man planlægger et
stort event og dette er f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af koncepter og indhold til festivalen
Kontakt med partnere og sponsorer
Booking af madstader
Budget koordinering og indhentning af tilbud
Kontakt med kommuner, myndigheder og indhentning af tilladelser
Vagtplanlægning
Produktionskoordinering og afvikling

Praktisk:
Praktikpladsen foregår på vores kontor i København hvor vi sidder 2-3 personer.
Praktikperioden skal foregå mellem august/september og december 2019 og skal minimum
vare 3 måneder.
Arbejdstiden vil normalt foregå fra 09-17 alle hverdage, men der vil god mulighed for at flekse
sin tid.
Vi stiller ikke computer til rådighed, men vi har frokost, skrivebord, stol og massere af
kærlighed 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 rette sted.
Din ansøgning skal sendes til job@madogmarked.dk
Hvis du er interesseret i stillingen, så kontakt Christen Christensen for nærmere information.
Christen Christensen
cc@madogmarked.dk
28153463

