
Praktikstillingen

Vi leder efter en struktureret og selvstændig praktikant til planlægningen af Food Festival 2020. 

Som praktikant ved Food Festival vil du indgå i et ungt og dedikeret festivalteam bestående af 

projektledere, produktionschefen samt festivaldirektøren. Her sørger I sammen for, at Food 

Festival 2020 bliver en realitet. 

HVEM SØGER VI? 

Vi søger en strategisk og logisk tænkende praktikant, der samtidig er god til at kommunikere og 

snakke med virksomheder, kokke og andre kulturpersoner. Du skal være struktureret, 

selvstændig og have gåpåmod. Du skal være detaljeorienteret og gerne blive lidt høj på 

systemer og lister.

Til daglig vil du have tæt kontakt med kontorets projektledere, kommunikationsteam og de 

deltagende virksomheder på Food Festival. Du vil i samarbejde med projektlederen være 

ansvarlig for koordinere og planlægge alle de deltagende virksomheders stande og aktiviteter. 

Arbejdsopgaver

• Koordinering af de deltagende virksomheders stande og aktiviteter på Food Festivals området i 

samarbejde med eksterne aktører 

• Opsøgende salg til virksomheder, budgethåndtering og budgetopfølgning
• Koordinering af markedsføring

• Afvikling af Food Festival

Din profil
Som person er du struktureret, innovativ og arbejder selvstændigt. 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 maj til medio september. Send os din ansøgning 

hurtigst muligt, vi vil løbende holde samtaler. Send din ansøgning til Anna@thefoodproject.dk
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