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DIN PRAKTIK
Til foråret 2019 søger CPH STAGE en dygtig
eventpraktikant, der har mod på at udvikle og
afvikle events på Danmarks største
scenekunstfestival. Vi søger en kandidat med
overblik, gåpåmod og en kreativ tilgang til
idéudvikling og planlægning. Så drømmer du om
at afprøve kræfter som eventkoordinator, så
tilbyder CPH STAGE et spændende og lærerigt
praktikforløb, hvor du vil blive en del af et livligt
festivalteam.
Som eventpraktikant vil du få mange opgaver i
favnen – alt fra planlægning af årets
branchefrokost til orden over invitationslister og
brancheprogram. Du vil i samarbejde med den
eventansvarlige få ansvar for koordinering og
udarbejdelse af årets festivalåbning samt mere
end 30 branchearrangementer afholdt i
festivalcentrum. Under festivalen vil du stå for
kontakten til teatre og grupper i festivalcentrum,
hvorfor det er vigtigt, at du kan bevare
overblikket, også i situationer, hvor der er mange
samarbejdspartnere og aftaler.
Foruden de mange arrangementer, vil der løbende
være ad-hoc opgaver, hvorfor du kan forvente en
alsidig arbejdsdag. Alt dette vil selvfølgelig ske i
tæt sparring med festivalens eventansvarlige.

UDDANNELSE
Vi forventer, at du er i gang med en relevant
uddannelse indenfor eventplanlægning, service
management, teaterproduktion e.l. Vi søger en
dygtig kandidat, der har lyst til at blive del af et
kreativt og travlt arbejdsfællesskab. Vi vil
selvfølgelig sørge for, at det bliver en plads, hvor
du kan udvikle dig fagligt såvel som personligt.
PRAKTISKE DETALJER
Praktikpladsen er ulønnet. Du kan både søge en
deltids- og/eller fuldtidspraktik alt afhængig af,
hvad der passer ind i dit studie. Arbejdstiden vil
være fleksibel derefter.
Praktikperioden varer som udgangspunkt fra
januar til juni 2019, men vi er fleksible i forhold til
starttidspunkt. Det er dog et krav, at du kan være
til stede op til og under festivalen. CPH STAGE
finder sted fra d. 23.05 - 01.06.2019.
HVEM ER VI
CPH STAGE er landets største scenekunstfestival
for professionelt voksenteater og finder sted
hvert år i starten af juni i København og på
Frederiksberg. Festivalen fandt første gang sted i
2013 og arbejder for at tilgængeliggøre dansk
scenekunst og bringe kunstformen ud til et bredt
publikum.
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