Vil du have praktisk erfaring med kommunikation, web, eventplanlægning og mere til? Vi søger to praktikanter til
Award-teamet hos Fonden for Entreprenørskab, som er arrangør af Danish Entrepreneurship Award – Danmarks

største idéfest for elever og studerende med 7000 deltagere fra hele landet. Awarden finder sted d. 15. november
2018 i Fredericia.

Du skal have lyst til at arbejde med:







Om dig:


Udarbejdelse af tekster til web, nyhedsbrev m.m.

Kommunikation med udstillere, foredragsholdere og dommere
Opdatering af hjemmesiden award.ffe-ye.dk (Umbraco)
Sociale medier (facebook, Instagram, Snapchat)

Let grafisk arbejde (InDesign, Photoshop og lignende)
Eventplanlægning og -koordinering
Praktiske ad hoc opgaver

Du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, markedsføring, formidling eller
lignende






Du får:




Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, gerne både på dansk og engelsk

Du kan arbejde selvstændigt og kreativt og er ikke bange for at gribe røret og være opsøgende
Du har snuset til arbejdet med CMS-systemer og også gerne Adobe-programmerne
Du kan sætte en opgave i gang og føre den helt i mål

Du er indstillet på travle arbejdsperioder i november måned

Ansvar for egne opgaver

Mulighed for at omsætte teori til praksis og få erfaring med områder fra dit studie

Indblik i ”den virkelige verden” og god mulighed for selv at sætte et personligt aftryk på din hverdag hos
os



En praktikplads, hvor vi har det sjovt, selvom vi har travlt

Praktiske oplysninger
Praktiksted:

Fonden for Entreprenørskab, Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C
Praktikperiode:

13. august 2018 – medio december 2018
Arbejdstid:

Ca. 37 timer, men du får selvfølgelig fri til undervisning og lignende. Praktikken er ulønnet. Du vil få stillet en
computer og en arbejdsstation til rådighed på kontoret.
Ansøgningsfrist:

Hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende og besætter stillingerne, så snart vi har fundet de rette kandidater.
Send ansøgning og CV til camilla@ffe-ye.dk

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt projektleder Camilla Ryge Leth på tlf. 23399675 eller camilla@ffeye.dk

Hvem er vi?

Fonden for Entreprenørskab er det centrale, nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af

entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Det sker gennem aktiviteter, der sigter mod, at
flere elever og studerende får introduktion til entreprenøriel tankegang, og at flere uddannelsestilbud skabes i
samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner. Læs mere om Fonden på www.ffe-ye.dk

