
SKAL DU VÆRE MED TIL AT LAVE FESTIVALER FOR TUSINDVIS AF GÆSTER?

Som praktikant hos NorthSide og Tinderbox bliver du en del af et dynamisk og engageret 
team af medarbejdere, der arbejder med alle aspekter af festivaludvikling og -ledelse.

Da vi har et højt arbejdstempo og mange løbende projekter, er det en nødvendighed, 
at du er initiativrig og i stand til at varetage opgaver selvstændigt. Hos os vil du få 
masser af ansvar og mulighed for indflydelse på både festivalerne, og på hvordan din 
egen hverdag skal se ud. 

Vi søger to kommunikationsprofiler til marketing og én kommunikations- og 
administrationsprofil til Volunteer Management. 

KOMMUNIKATIONS- OG 
SOMEPROFIL TIL MARKETING-
AFDELING

•    Har du skarpe kommunikative, 
      journalistiske, grafiske eller 
      SoMe-kompetencer? 
•    Nørder du tegnsætning, nutids-r og 
      lignende? 
•    Er du initiativrig, og brænder du for at få 
      dine ideer eksekveret? 
•    Er du god til at have flere bolde i luften? 

Så skal du måske være praktikant i vores 
marketingafdeling (som i øvrigt er den sjoveste 
afdeling at være en del af)!

Du vil bl.a. varetage følgende opgaver:

•    Skabe organisk og betalt indhold til sociale 
      medier som Facebook og Instagram. 
•    Tekstforfatning til sociale medier, 
      nyhedsbreve og websites. 
•    Opdatering og vedligehold af websites. 
•    Være i dialog med festivalernes gæster på 
      mail og sociale medier. 

Side 1 af 2

•    Kunne du tænke dig at hjælpe os med at 
      administrere og kommunikere med mere 
      end 10.000 frivillige fordelt på to festivaler?
•    Er du struktureret, og kan du lide at 
      nørde i detaljer?
•    Er du god til at kommunikere til mange 
      forskellige typer af mennesker?    
•    Kan du lide at have mange bolde i luften, og 
      formår du samtidigt at gribe dem?

Så kom og bliv en del af Volunteer Management-
afdelingen som vores nye praktikant (vi er 
meget sjovere at være sammen med end dem i 
marketingafdelingen).

Du vil bl.a. varetage følgende opgaver:
 
•    Kommunikation med vores frivillige, 
      både på mail og web.
•    Administrering af vores loyalitets- og 
      rekrutteringssystem.
•    Behandling og opsamling af system- og 
      evalueringsdata.
•    Ansvar for egen opgaveportefølje under 
      afvikling af fesivalerne.
 

KOMMUNIKATIONS- OG 
ADMINISTRATIONSPROFIL TIL 
VOLUNTEER MANAGEMENT

BLIV PRAKTIKANT HOS NORTHSIDE & TINDERBOX
FORÅRET 2022



Vi forventer, at du:

•    Er i gang med en videregående uddannelse, der matcher vores behov. 
•    Er struktureret og kan arbejde selvstændigt. 
•    Er nysgerrig og strategisk i din tilgang til arbejdet. 
•    Selv er aktiv på de sociale medier. 
•    Skriver fejlfrit på dansk og engelsk. 
•    Er serviceminded og god til at være i dialog, mundligt såvel som skriftligt. 
•    Ikke er bange for at tage fat, hvor behovet opstår. 

Side 2 af 2

Det vil være en fordel, hvis du:

•    Er en skarp og kreativ formidler, der kan 
      lide at lege med ord. 
•    Har erfaring med CMS (WordPress) samt 
      kendskab til online kommunikation. 
•    Kan arbejde i et eller flere Adobe-
      programmer. 
•    Har kendskab til eller interesse for 
      videoredigering. 
•    Har et stærkt emoji-game  

Det vil være en fordel, hvis du:

•    Er dygtig til Excel.
•    Har kendskab til CMS (WordPress).
•    Er dygtig til skriftligt engelsk, og generelt 
      en skarp formidler.
•    Har lidt teknisk snilde og har nemt ved at 
      sætte dig ind i nye systemer.
•    Interesserer dig for service og værtsskab.
•    Er god til at knuse problemer 

KOMMUNIKATIONS- OG 
SOMEPROFIL TIL MARKETING-
AFDELING

KOMMUNIKATIONS- OG 
ADMINISTRATIONSPROFIL TIL 
VOLUNTEER MANAGEMENT

Praktisk info:

· Praktikopholdet er fra 1. februar - 1. juli 2022.
· Ca. 30 timer ugentligt.
· Ulønnet, men med betalt frokostordning.
· Arbejdssted: Aarhus C.
· Ansøgningsfrist: 1. november 2021, men samtaler afholdes løbende, så send hellere før end senere.

Ansøgning + CV med emnet ”KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT” sendes til Simone Korsgaard på 
sk@downthedrain.dk

Ansøgning + CV med emnet ”VOLUNTEERPRAKTIKANT” sendes til Louise Bech på
louise@downthedrain.dk

Læs mere om Tinderbox på www.tinderbox.dk
Læs mere om NorthSide på www.northside.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enten Simone eller Louise på ovenstående mails.


