Distortion tilbyder praktikplads i eventbranchen
Har du gå på mod og villig til at lære, så skal du ansøge om en praktikplads hos Distortions
frivillighedsafdeling, hvor du som praktikant vil have fokus på koordinering, planlægning og
motivation inden for frivillighed. Du vil indgå i et godt team, og samtidig være tværfaglig med
resten af organisationen.

Du vil blive en del af et spændende miljø, hvor du har mulighed for, at afprøve kræfter med
projektlederværktøjer og kommunikationsværktøjer inden for eventbranchen og dermed få
en masse erfaring i rygsækken. Du kommer til både, at få ansvar og sjov i hverdagen, og
vigtigst af alt kommer vi til i samarbejde, at udvikle dine kompetencer og udveksle sparring
med hinanden.

I frivillighedsafdelingen leder vi efter 2 praktikanter, som
hver især har et hovedfokus.
Du skal ansøge som SoMe praktikant, hvis følgende arbejdsopgaver interessere dig og du
gerne vil blive bedre til dem:
-

Udarbejdelse af strategi/kommunikationsplan
Produktion af nyheder og information til frivillige
Dialog med frivillige på sociale medier
Planlægning af frivillighedscenter

Dine kvalifikationer
-

Du formår at holde en struktur i dit arbejde
Du har en positiv tilgang til samarbejde
Du tør teste idéer og er proaktiv
Du skal have lyst til, at arbejde med frivillighed
Du er god til at skrive engelske tekster
Du må meget gerne have viden om motivering af frivillige

Du skal ansøge som koordinering/rekrutterings praktikant, hvis følgende arbejdsopgaver
interessere dig og du gerne vil blive bedre til dem:
-

Rekruttering af frivillige
Planlægning af sociale arrangementer til frivillige
Intern koordinering med teamledere
Planlægning af frivillighedscenter
Administrative opgaver i forbindelse med frivillige

Dine kvalifikationer
-

Du skal kunne håndtere flere bolde i luften på en gang
Du må meget gerne have viden om motivering af frivillige
God til mennesker
Du skal have mod på at være projektleder orienteret
Positiv tilgang til samarbejde
Du tør tage en beslutning

Det praktiske
Ansættelsesperiode: Der vil være opstart 14. januar, hvor det stadig er muligt at passe evt.
studie eller andet arbejde. 1. marts - 28. juni er mere fast med deltid eller fuldtidsarbejde.
Det forventes at du kan arbejde fuldtid under festivalen (29. Maj-2. Juni). Påsken er ferie.

Hvis du har yderligere spørgsmål til praktikstillingen er du velkommen til at tage kontakt til
Emilie Drifte – afdelingsleder for frivillighed på mail: emilie@nusnus.dk
Send CV og kort motiveret ansøgning til email: emilie@nusnus.dk. Videoer og lignende
ansøgninger er også meget velkomne.
Ansøgningsfrist: 5. November
Hvordan er organisationen bag Distortion? Vi forsøger at skabe en festival, hvor
mangfoldighed er i højsædet. Du vil opleve en uformel arbejdsplads, hvor gode kollegaer
samarbejder i høj grad. Distortion skaber en mobil festival over 4 dage, på 3 forskellige
lokationer. Festivalen er opdelt i to gadefester og to dage til Distortion Ø.

