
Praktikstillingen
Vi leder efter en struktureret og selvstændig grafiker til Food Festival 2021. Som grafiker 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 2021 bliver en 
realitet. Til daglig vil du have tæt kontakt med kontorets projektledere, kommunikation og Food Festivals 
eksterne samarbejdspartnere. Du vil blive ansvarlig for Food Festivals visuelle identitet i 2021 og alt det 
grafiske materiale. Det vil blandt andet være Food Festivals program, skilte, bannere, kataloger og meget 
mere. Her vil du have den ledende rolle i planlægningen, koordineringen og udførslen. Du får mulighed 
for at sætte dit grafiske præg på Food Festival 2021 og hele festivalens visuelle udtryk. 

Kvalifikationer
• Erfaring med Adobe InDesign og/eller Adobe Illustrator 
• Erfaring med grafisk design (og gerne relevant uddannelse)
• Nyder at planlægge og koordinere
• Elsker at få lov til at udfolde dig kreativt
• Generel forståelse for visuel kommunikation

Din profil
Som person er du struktureret, koordineringsstærk 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. Desuden er du en holdspiller, som nyder at hjælpe dine kollegaer og få 
alle ting til at gå op i højere enhed. 

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 marts til medio august. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Mikkel Overgaard på 31 24 10 06. Send os din ansøgning senest d. 31/12-
2020, vi holder løbende samtaler. Send din ansøgning til mop@thefoodproject.dk. 

Grafiker ved 
Food Festival 2021

Som grafiker hos Food Festival får du en travl hverdag med nok at se til. Der er  plads 
til at udfolde dig kreativt, og du får et stort ansvar for Food Festivals grafiske identitet. 
Hvis du er villig til at investere meget af din tid, så er Food Festival praktikpladsen for 
dig. Her får du både faglig og personlig udvikling.
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