
FRIVILLIGKOORDINATOR
FOOD FESTIVAL 2023

PRAKTIKSTILLINGEN
Vi leder efter en struktureret og selvstændig frivilligkoordinator til  Food Festival 2023. Som 
frivil ligkoordinator ved Food Festival vil  du indgå i et ungt og dedikeret festivalteam. Her sørger I sammen 
for, at Food Festival 2023 bliver en realitet. Men der er ingen Food Festival uden frivil lige. Hvert år har vi ca. 
400 frivil lige og foreninger ti l  at hjælpe os med at afvikle Food Festival. Du vil  have ansvaret for kontakt ti l  

og koordinering med disse i samarbejde med relevante kollegaer.

ARBEJDSOPGAVER
• Rekruttering af frivil lige og foreninger
• Planlægning og koordinering af vagtplanen
• Ansvarshavende for frivil ligsystemet
• Planlægning og afvikling af arrangementer for alle de dejlige frivillige
• Søge om sponsorater ti l  de frivil lige

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 l idt 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 aftales i  samarbejde mellem praktikanten og Food Festival. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til  at kontakte Mikkel Overgaard på 31 24 10 06. Vi vil  løbende holde 
samtaler, så send endelig en ansøgning afsted. Send din ansøgning til  mop@thefoodproject.dk.

”Som praktikant hos Food Organisation of Denmark (FOOD) 
har jeg lært at gå mere kreativt til værks når det kommer til 
at løse forskellige opgaver samt at være i et arbejdsmiljø, 
hvor der sjældent er én måde at gøre tingene på. Jeg kom 
rundt i mange forskellige hjørner på samme tid, hvor jeg 
skulle trække på mange forskellige fagligheder. Det har ikke 
blot styrket min faglighed, men bestemt også min evne til at 
arbejde med mange forskellige deadlines på samme tid og 
dermed bevare det store overblik.”
Mia, Frivilligkoordinator 2021


