Frivilligkoordinator
ved Food Festival 2020
Praktikstillingen
Vi leder efter en struktureret og selvstændig frivilligkoordinator til Food Festival 2020.
Som frivilligkoordinator ved Food Festival vil du indgå i et ungt og dedikeret festivalteam.
Her sørger I sammen for, at Food Festival 2020 bliver en realitet. Men der er ingen Food
Festival uden frivillige. Hvert år har vi ca. 400 frivillige og foreninger til at hjælpe os med
at afvikle Food Festival.
Arbejdsopgaver
• Rekruttering af frivillige og foreninger
• Planlægning og koordinering af vagtplanen
• Ansvarshavende for frivilligsystemet
• Planlægning og afvikling af arrangementer for alle de dejlige frivillige
• Søge om sponsorater til de frivillige
Din profil
Som person er du struktureret, koordineringsstærk og arbejder selvstændigt. Derudover
er du en omsorgsfuld og rummelig person med et smil på læberne. Du trives bedst med
en masse udfordringer og i perioder lidt kaotisk hverdag. Du formår at holde hovedet koldt
og bevare overblikket i pressede situationer. Måske du allerede har erfaring med frivilligt
arbejde?
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
flere 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 maj til medio september. Send
os din ansøgning senest d. 1.april 2020 – gerne før, da vi holder løbende samtaler. Send
din ansøgning til Anna@thefoodproject.dk.

”Ved Food Festival bliver man en del af et dedikeret team, hvor både ansvar og det sociale
miljø vægtes højt. Lige fra starten er der mulighed for at præge dit forløb og bidrage med
dine kompetencer. En faglig og personlig udvikling jeg ikke ville have været foruden”.
Marianne, Frivilligkoordinator 2018

