
 
Praktikant til kommunikation og presse i Hygge Factory 
 
Har du lyst til at udarbejde pressemateriale, opdatere hjemmeside og formidle et innovativt 
kulturprojekt? 
 
Hygge Factory organiserer i efteråret 2011 projektet Ordskælv!, hvor unge mellem 13 og 18 
år skriver personlige essays, der illustreres af kunstnere og munder ud i en professionel 
bogudgivelse. I den forbindelse søger vi en praktikant til kommunikation og presse. 
 
Som praktikant i Hygge Factory får du: 
 

• praktisk erfaring med web, presse og formidling 
• indblik i, hvordan man udfører et projekt fra idé til virkelighed 
• mulighed for at sætte dit præg på et innovativt projekt 
• et bredt netværk 

 
Du bliver en del af et lille dynamisk team, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Du 
arbejder tæt sammen med de to initiativtagere og projektledere for Ordskælv! og får en 
kontaktflade til 20 unge, 20 frivillige, 20 kunstnere, en række kreative fagfolk, fonde, 
samarbejdspartnere og sponsorer. Sammen puster vi medvind i den kreative proces, det er at 
hjælpe unge med at skrive, redigere, illustrere og udgive en professionel bog af høj 
kunstnerisk standard. 
 
Dine kvalifikationer  
 
Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående uddannelse, har lyst til at få noget 
praktisk erfaring og er god til at håndtere mange bolde i luften.  
 
Derudover har du: 
 

• lyst til at fortælle og vinkle historier 
• et falkeblik, der elsker at finkæmme og frisere historier med guldkam inden de 

serveres på et sølvfad til pressen  
• omstillingsparathed 
• gode samarbejdsevner 

 
Praktikperioden løber fra 15. august til 31. januar, og arbejdstiden er på 20 timer om ugen 
fordelt på tre dage. Praktikforløbet er ulønnet. 
 
Ansøgning 
Skriv en kort ansøgning, vedlæg et CV og send den til hej@hyggefactory.org mærket 
”WOOHOO! PRESSE”. Der er frist 15. maj og samtaler forventes afholdt i uge 21. Har du 
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Karen Siercke (29 29 74 64) eller 
projektleder Luise Jørgensen (61 65 15 40).  
 
Om Hygge Factory 
Hygge Factory er en not-for-profit organisation, der er stiftet af de sociale iværksættere Karen 
Siercke og Luise Jørgensen. I efteråret 2009 organiserede vi det prisvindende projekt 
Ordskælv! om Nørrebro, hvor unge skrev og illustrerede bogen ”2200 N – orakler, 
shawarmaer og bristede fordomme”, der udkom i februar 2010 og sælges i boghandlere 
landet over. Bogen blev flot modtaget og Ordskælv! om Nørrebro blev bl.a. omtalt i følgende 
medier og programmer: Berlingske Tidende, Politiken, MetroXpress, P1 Morgen, P1 
Klubværelset, Aftenshowet og Go'morgen Danmark. Læs mere på www.hyggefactory.org. 


