Praktikant til Søren Kierkegaards jubilæum
At vove er at tabe fodfæste et en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv
Den 5. maj 2013 er det 200 år siden, den verdensberømte danske filosof Søren Kierkegaard blev
født. Det skal fejres i hele Danmark og i udlandet. Bag fejringen står en initiativgruppe nedsat af
Kulturministeriet, bestående af Søren Kierkegaard Centeret, Golden Days Festival og
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD).
FFD søger en praktikant til at indgå i planlægningen af Kierkegaards jubilæum. I tæt samarbejde
med den øvrige initiativgruppe står FFD for den bredt formidlende del af Kierkegaards
tankeunivers i Danmark og det nære udland, herunder kulturprojekter, undervisningsmaterialer,
og meget mere.

Som praktikant:
- vil du få dit eget ansvarsområde og definerede opgave, som du selv kan få indflydelse på
afhængig af interesse.
- Få indblik i og arbejde med centrale elementer i udvikling og planlægning af en større national og
international kulturbegivenhed, og hjælpe til med forskellige projekter.
- får du erfaring med områder som projektplanlægning, fundraising, oprettelse, udvikling og
opdatering af hjemmeside, udvikling af undervisningsmateriale, etablering af netværk og
samarbejder inden for kultur, medier og uddannelse mm.
- kan du yderligere få mulighed for at indgå i en redaktion og arbejde journalistisk med det
månedlige kulturmagasin Højskolebladet.

Vi forventer du har:
- interesse for formidling af eksistentielt og kulturelt stof til en bred målgruppe.
- kan arbejde struktureret og nå deadlines.
- at du er en åben person, der går til nye opgaver med åbenhed og engagement.

Praktisk
Der er ansøgningsfrist d. 19. juni 2012 med start 1. september 2012.
Praktikperioden løber minimum 3 måneder frem, gerne længere. Helst fuld tid, men hvis du følger
undervisning, er vi fleksible i forhold til at kombinere de to ting.
Praktikstillingen er ulønnet, men vi har en god frokostordning og kan tilbyde en hverdag med
masser af gode kollegaer, ansvar, udfordringer, erfaring og et behageligt uformelt arbejdsmiljø. Du
bliver en del af et lille team bestående af en projektleder, en koordinator og student. Vi holder til i
Højskolernes Hus på Nytorv i København, der fungerer som sekretariat for landets højskoler og har
i alt ca. 20 medarbejdere.
Lyder det som noget for dig, så send ansøgning og CV til projektkoordinator Sara Peuron-Berg
sp@ffd.dk og eller ring på 21 19 28 82 for yderligere oplysninger.
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