Projektleder ved
Food Festival 2019
Praktikstillingen
Vi leder efter en struktureret og selvstændig projektleder til planlægningen af Food Festival 2019.
Som projektleder ved Food Festival vil du indgå i et ungt og dedikeret festivalteam bestående af
andre projektledere, produktionschefen samt festivaldirektøren. Her sørger I sammen for, at
Food Festival 2019 bliver en realitet. Til daglig vil du have tæt kontakt med kontorets andre
projektledere, kommunikation og Food Festivals mange aktører. Du vil blive ansvarlig for 1-2
områder* på Food Festival, hvor du vil have den ledende rolle i planlægningen og
koordineringen. Du kommer til at arbejde tæt sammen med en masse forskellige
fødevarevirksomheder, og du er med på projektet fra ideudvikling til eksekvering.
*Et område kan eksempelvis være Mad for Børn, Madværkstedet, Havet m.m.. I hvert område samles relevante virksomheder på Food Festival

Arbejdsområder
• Idé- samt konceptudvikling for dit område
• Planlægning og koordinering af området i samarbejde med eksterne aktører
• Produktionsplanlægning af området
• Budgetplanlægning og budgetopfølgning
• Koordinering af markedsføringen af dit område
• Afvikling af dine festivalområder på Food Festival.
Din profil
Som person er du struktureret, innovativ og arbejder selvstændigt. Du har det forkromede
overblik over dit område samt sans for detaljerne. Du trives bedst med en masse udfordringer
og i perioder en lidt kaotisk hverdag. Du formår at holde hovedet koldt og bevare overblikket i
pressede situationer. Derudover er du som person åben og social.
Hvad kan Food Festival tilbyde dig?
Vi kan tilbyde dig et yderst CV-relevant praktikophold med masser af ansvar, hvor du selv er
med til at definere dine arbejdsopgaver. Derudover vil du få et stort netværk både inden for
fødevare- og eventbranchen. Desuden vil du blive en del af et stort og hyggeligt fællesskab på
kontoret. Food Festival har en gratis fælles frokostordning, fredagsbarer og andre sociale
arrangementer i løbet af praktikperioden.
Vi glæder os til at høre fra dig
Praktikken er ulønnet og som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Vi er fleksible i forhold til studiet
og studiearbejde. Praktikperioden løber fra primo februar til medio september. Har du spørgsmål,
er du velkommen til at kontakte Charlotte Kysch på 28 26 24 46. Send os din ansøgning senest
d. 01/12-2018. Vi vil løbende holde samtaler. Send din ansøgning til charlotte@thefoodproject.dk

Praktikken hos Food Festival har givet mig en masse erfaring fra dag ét. Man bliver
kastet ud i et praktikforløb, hvor alt er ’learning by doing’, men man er ikke alene, man
har et fantastisk team bag sig hele vejen igennem. Jeg har især udviklet mine
kompetencer indenfor professionel kommunikation med samarbejdspartnere.
Hannah, Projektleder 2018

