CPH STAGE

KOMMUNIKATIONS
PRAKTIKANT
DEADLINE FOR ANSØGNING
D. 05.12.18

DIN PRAKTIK

HVEM ER VI

Til foråret 2019 søger CPH STAGE en skarp
kommunikationspraktikant med mod på online
markedsføring, programredigering og produktion af
nyheder m.m. til vores platforme. Så er du
sprogentusiast, kulturfantast og vild med et dynamisk
kontormiljø, er der ikke langt til en praktikplads hos
Danmarks største scenekunstfestival for
professionelt voksenteater.
Du kan forvente at få ansvar for store dele af den
eksterne kommunikation i tæt sparring med
festivalens kommunikationsansvarlige. Desuden er
det dig, der vil blive koordinator for årets
jurymedlemmer (Highlights-juryen) og sikre, at vi
kommer i mål mht. formidlingen af årets highlights
forestillinger. Derudover vil du komme til at arbejde
med publikumsguides og opdatering af website,
hvilket vil give dig indblik i SEO-optimering og
CMS-systemer.

UDDANNELSE
Vi forventer, at du er i gang med en relevant
uddannelse indenfor kommunikation, marketing,
dansk, teatervidenskab, kulturformidling e.l.
Vi søger en dygtig kandidat, der er nysgerrig på
formidling og har lyst til at blive del af et kreativt og
travlt arbejdsfællesskab. Vi vil sørge for, at du
kommer til at indgå i et praktikforløb, hvor du kan
udvikle dig fagligt såvel som personligt.

SEND ANSØGNING TIL: MARIA@CPHSTAGE.COM

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 sted første gang i 2013 og samler
teater og scenekunst fra hele landet og udlandet.
Ud over de deltagende teatre samarbejder CPH
STAGE med en lang række andre aktører på
kulturområdet. Vi samler hvert år over 20.000
gæster, når det bedste af dansk scenekunst folder
sig ud på mere end 50 venues.
Festivalen arbejder for at tilgængeliggøre dansk
scenekunst og bringe kunstformen ud til et bredt
publikum. Derudover arbejder vi for at udvikle
dansk scenekunst ved at styrke samarbejder og
øge udvekslingen med udlandet.

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 et dog krav, at du kan være
til stede op til og under festivalen. CPH STAGE
finder sted fra d. 23.05 - 01.06.2019.
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