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Udvalgte projekter af Creator Projects

KOMMUNIKATIONSSTÆRK OG KUNSTINTERESSERET PRAKTIKANT TIL
DANSK KUNST- OG KULTUR BUREAU
Er du interesseret i kunst og kultur, og vil du være med til at skabe levende og engagerende kommunikation til et kunst- og kulturbureau med høje ambitioner og indflydelsesrige projekter lokalt og internationalt? Så er det måske dig, vi søger som praktikant
i Creator Projects fra midten af januar 2022.
Vi kan tilbyde
•
•
•
•
•
•

mulighed for at følge ambitiøse kunst- og kulturprojekter med danske og internationale samtidskunstnere fra indledende kuratoriske ideer til afvikling
indblik og forståelse af arbejdet med samtidskunst i den danske og internationale
kunstbranche
erfaring med kommunikation af kunst- og kulturprojekter
erfaring og indblik i fundraising til kunst- og kulturprojekter
erfaring med at arbejde i en mindre virksomhed og at prøve kræfter indenfor en
bred vifte af opgaver
ad hoc opgaver, der kan indebære projektassistance med udsmykningsopgaver og
udstillingsproduktion, herunder research, udvikling og koordinering

Dine arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•

udvikle indhold til sociale medier, hjemmeside og nyhedsbrev
udarbejdelse af fondsansøgninger og pressemeddelelser
udarbejdelse af formidlingstekster om vores projekter
ansvar for materialeindsamling til hjemmeside m.m.
diverse kommunikationsopgaver
ad hoc opgaver i forbindelse medprojektassistance med udsmykningsopgaver og
udstillingsproduktion, herunder research, udvikling, koordinering

Kvalifikationer (det er en fordel, men ikke et krav)
•
•
•
•
•

du er dygtig til kommunikation og er velformuleret, både skriftligt og mundtligt på
dansk og engelsk
du er erfaren i word/pages, excel/numbers, keynote og evt. har gode evner i InDesign
og Photoshop
du har flair for visuel formidling og er vild med at arbejde med SoMe samt god til at
tage initiativ til at promovere vores projekter online
du har gode samarbejdsevner, er selvstændig, ansvarlig og har situationsfornemmelse
du går på en faglig relevant lang videregående uddannelse inden for kommunikation, kunst og/eller markedsføring

Om Creator Projects
Creator Projects er et kunstbureau baseret i København. Vi er et team bestående af kuratorer og kunstfaglige konsulenter, der brænder for kunstens indvirkning i offentlige rum og
potentiale til at transformere samfundet. Vi værdsætter kunst som en vital katalysator for
samtidens dialoger, debatter og drømme. Med denne vision som grundstenen for vores
arbejde konceptualiserer, kuraterer og udvikler vi nytænkende kunstudstillinger, offentlige
kommissioner i bygninger og byrum, strategisk og kunstfaglig rådgivning for kunstinstitutioner, festivaler og andre private organisationer i Danmark og i udlandet. Vores passion for
at tilgængeliggøre og formidle kunst på tværs af rum manifesterer sig i vores drift af forlaget Roulette Russe dedikeret til kunst og kunstnerbøger.

Arbejdstid
Vi forestiller os, at du kan arbejde 20-30 timer om ugen, fordelt på 3-4 dage om ugen i
tidsrummet 09:00-17:00 afhængigt af dit studieforløb og studieordning.
Arbejdstiden tilpasses rammerne for dit studie og reguleres derefter.

Interesseret?
Hvis Creator Projects lyder som noget for dig, så send en kort ansøgning og CV til
victoria@creatorprojects.com inden d. 10. december kl. 12:00. Skriv ”Praktik_kommunikation” i emnefeltet.
Der er samtaler snarest efter og opstart i januar 2022.
Vi glæder os til at høre fra dig!

