Praktik stilling hos Mad & Marked
Vil du være med til at koordinere mad og drikke til 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 Marked berører mange forskellige slags events og caterings året igennem. Alt fra vores
egne street food festivaler over store firma caterings- og event partnerskaber. Det er en
omskiftelig verden, som gør at vore projektledere konstant har brug for assistance med at
koordinere og afvikle de events og opgaver de sider med.
Vi leder efter en ildsjæl som har lyst til at lære bredt og meget inden for eventkoordinering og
afvikling. Her vil du få stor medbestemmelse på hvad du helst vil arbejde med, men det vil
blandt andet være følgende:
•
•
•
•
•
•

Kontakt med partnere og sponsorer
Booking af madstader
Budget koordinering og indhentning af tilbud
Kontakt med kommuner, myndigheder og indhentning af tilladelser
Vagtplanlægn afing
Produktionskoordinering og afvikling

Praktisk:
Praktikpladsen foregår enten på vores kontor i København eller vores kontor i Aarhus.
Praktikperioden skal foregå mellem jan og juli 2020 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. Arbejde i weekender må påregnes når der afvikles events og caterings.
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

