Teaterfestivalen CPH STAGE søger en studentermedhjælper
Er du i gang med en videregående uddannelse og vil du være en del af et festivalkontor med højt
humør? Er du god til at strukturere din tid og har blik for detaljen? Så er du måske CPH STAGE’s nye
studentermedhjælper.

CPH STAGE finder sted hvert år i starten af juni i København og på Frederiksberg og præsenterer
teater og scenekunst fra hele landet samt udlandet. Vi samler hvert år over 20.000 gæster, når det
bedste af dansk scenekunst folder sig ud på mere end 50 venues. I år finder festivalen sted fra den
2.-11. juni.
Om stillingen
Vi søger en studentermedhjælper, som kan assistere CPH STAGE’s kommunikationsansvarlige.
Nogle dage er der et hav af korrektur og oplysninger, der skal krydstjekkes, andre dage vil
opgaverne være lidt mere alsidige. Vi er et lille kontor, der løfter i flok. Det betyder derfor også, at
der skal laves kaffe, tømmes en skraldespand i ny og næ, købes lidt kontorartikler mm. Til gengæld
elsker vi kage og en øl, så det bliver der selvfølgelig også plads til.
Primære arbejdsopgaver
• Løbende korrektur af tekster til nyhedsbreve, hjemmeside mm.
• Assistere ifm. produktionen af det trykte program
• Opdatering af hjemmesiden samt diverse platforme
• Forskellige typer af forefaldende kontorarbejde
Kvalifikationer
For at kunne komme i betragtning til stillingen skal du:
- Gå på en videregående uddannelse
- Tage fat, når der er brug for det
- Forstå at strukturere din tid, når der lander flere opgaver på dit bord
- Et kendskab til Wordpress og Mailchimp er en fordel, men ikke et krav
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 10-12 timer ugentligt og er tidsbegrænset frem til slutningen af juni med mulig
forlængelse. Aflønning vil ske efter gældende overenskomst i staten. Det vil sige enten HK eller AC,
afhængigt af hvor du langt du er med din uddannelse. Du vil referere til den
kommunikationsansvarlige.
Ansøgning
Send os en ansøgning på max én side samt dit CV senest fredag d. 18. februar 2022 kl. 12:00.
Ansøgningen sendes til kommunikationsansvarlig Signe Demant Hansen, via signe@cphstage.com,
og skriv ”Studentermedhjælper” i emnefeltet. Der vil blive afholdt samtaler den 22. og 23. februar.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kommunikationsansvarlig Signe Demant Hansen på
signe@cphstage.com eller telefon 23806801.

