Har du lyst til at arbejde med havne- og byliv?
Kultur S tilbyder en virksomhedspraktik i havne- og bylivssekretariat.
Du har måske en uddannelse indenfor Kultur og Formidling, Event Management,
Performance Design, kommunikation eller lign. Din uddannelsesbaggrund er dog ikke
afgørende, det vigtigste er, at du har gode kommunikative evner, og at du er frisk på at
tage fat - uanset opgavens art.
Praktikken vil, i samarbejde med Kulturhavn-festivallederen, indebære:
•

Udvikle koncepter og content til sociale medier og nyhedsbreve

•

Opdatering og vedligeholdelse af website

•

Koordinering, planlægning og afvikling af møder og mindre aktiviteter

•

Løbende kontakt med kulturaktører og samarbejdspartnere

Vi ser gerne, at du:
•

Er struktureret og har organisatorisk sans

•

Kan formidle forskellige budskaber på dansk og engelsk

•

Er rutineret bruger af MS Ofce-pakken

Vi lægger herudover vægt på, at du:
•

Er dynamisk, kreativ, engageret og dygtig til at skabe gode samarbejdsrelationer

•

Har erfaring med grafsk arbejde og redigeringsprogrammer

•

Har et netværk i event- og/eller kulturbranchen

•

Er initiativrig og går selvstændigt til opgaverne og trives med skifende
arbejdsopgaver

Yderligere oplysninger:
Kultur S er en kultur- og idrætsenhed i Københavns Kommunes Kultur- og
Fritidsforvaltning. Enheden består af en række kultur- og idrætsfaciliteter, som vi drifer
og udvikler, herunder biblioteker, spillesteder, kulturhuse, borgerservice og
idrætsfaciliteter. Du bliver tilknyttet et lille havne- og bylivssekretariat på 2-3
medarbejdere, som bl.a. har ansvaret for planlægningen af Kulturhavn Festival. Kontoret
er p.t. placeret ved Slusen i Sydhavnen.
Stillingen er som udgangspunkt en virksomhedspraktik på 4 uger og ønskes besat
hurtigst muligt. Der vil være mulighed for eferfølgende at fortsætte i et løntilskud.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Weekend- og afenarbejde kan forekomme.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kulturhavns festivalleder
Antoine Améaume på tlf. 40 22 50 62 eller mail e72r@kk.dk

