Marketingpraktikant
Har du lyst til at være med til at arrangere H.C. Andersen Festivals – en af Danmarks største
kulturfestivaler? Hvis du både er kreativ og struktureret, og ikke er bange for at tage ansvar, er det
måske dig, der skal være med til at sætte Odense på landkortet, når vi former og implementerer
festivalens marketingindsatser i 2022.
Hvorfor H.C. Andersen Festivals?
Hos os vil du opleve at blive en del af et stærkt team med høj arbejdsmoral og et godt socialt fællesskab
mellem fastansatte og praktikanter fra forskellige uddannelsesretninger. Du er selv med til at sætte baren
for dit praktikudbytte, for vi forventer, at du involverer dig, og at du er parat til at bringe din viden og
teorier i spil i forhold til opgaveløsningen. Til gengæld garanterer vi et praktikforløb, hvor du vil blive
udfordret og få styrket dine kompetencer igennem selvstændige opgaver og stort ansvar.
Hvorfor dig?
Hos H.C. Andersen Festivals betragter vi vores praktikanter som en del af teamet. Din indsats og
indstilling er vigtig for, at vi sammen kan gennemføre så stort et event med så mange tusinde gæster.
Derfor er din personlighed lige så væsentlig som din faglighed. Så hvis du har lyst til at blive udfordret og
få styrket dine kompetencer, både fagligt og personligt, vil vi gerne høre fra dig, hvorfor det netop er dig,
vi skal vælge som marketingpraktikant i 2022.
Det praktiske:
Praktikken planlægges individuelt under hensyntagen til eventuelle eksaminer, men forventes at være på
fuld tid fra juli til medio september eller længere (afhængig af kravet til din praktikperiode) samt på deltid
i maj og juni. Praktikken er ulønnet, og aften- og weekendarbejde vil forekomme ved spidsbelastninger.
Fordele: Du starter langsomt op i forsommeren og har derfor mere tid til opgaveskrivning sidst på året.
Der er også mulighed for at skrive speciale for festivalen, hvis du ønsker det.

→ Ansøg på praktik@hcafestivals.dk og læs mere på www.hcafestivals.dk/bliv-praktikant

