ORANGE INNOVATION SØGER PRAKTIKANTER
ROSKILDE FESTIVAL GRUPPENS INNOVATIONSENHED SØGER PRAKTIKANTER TIL AT STYRKE
FORMIDLING OG AFVIKLING AF HELT NYE INITIATIVER & EVENTS
Orange Innovation er Roskilde Festival Gruppens innovationshed. Vi er sat i verden for at udvikle
nytænkende kulturelle begivenheder året rundt. Vi arbejder som en åben netværksorganisation, der
udvikler nye koncepter, etablerer nye samarbejder og tager del i inspirerende projekter, der kan
skabe forandring. Se hvad vi har gang i på www.orangeinnovation.dk
Dette forår har vi fokus på at engagere makers: kreative, teknikere, ingeniører håndværkere og
idémagere omkring en ny maker-bevægelse, vi kalder ORANGE MAKERS. Vi tror på at der findes et
kæmpe potentiale, når vi kombinerer viden og faglighed med at bygge, skabe og udvikle med
hænderne. Mange trends og tendenser peger på at vi går en ny tid i møde, hvor ny teknologi gør
det muligt for stadigt større grupper af dedikerede, nysgerrige og specialister at udvikle nye
produkter og håndgribelige ideer. I 2014 skal vi afholde en række events for og med makers, vi skal
bygge Orange Makerspace – et 3500m2 stort prototype laboratorium og vi skal planlægge
festivalen Made som afholdes for første gang i august 2014.
Vi søger 2 seje praktikanter, der kan være med til at sætte fart på Orange Innovations arbejde. En
formidler, der kan bidrage til at gøre vores budskaber nærværende og levende for en bred
målgruppe og en eventpraktikant, der skal bygge, skabe og afvikle underholdende og spændende
events i krydsfeltet mellem kultur og teknologi.

FORMIDLINGSPRAKTIKANT
Arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Formidle Orange Innovations initiativer på hjemmeside, blog, sociale medier og i nyhedsbrev
Udvikle nye kommunikations- og markedsføringstiltag
Håndtere dialogen med Orange Innovations frivillige
Bistå med produktion af videomateriale

Vi forestiller os at du
•
•
•
•
•

kan formulere dig stærkt skriftligt på både dansk og engelsk
er studerende på en kommunikationsfaglig uddannelse
kan arbejde selvstændig og udviklingsorienteret
kan bruge Adobe Photoshop
det er en fordel, hvis du har erfaring med at filme eller klippe videomateriale

EVENTPRAKTIKANT
Arbejdsopgaver:
•
•
•

Bistå med udvikling og afvikling af ORANGE MAKER events
Bistå med den fysiske opbygning af ORANGE MAKERSPACE, vores prototypeværksted
Være med til at udvikle og skabe indhold: prototyper, dimser og ideer til vores makerspace
og events

Vi ser gerne at du:
•
•
•

Holder af at arbejde opsøgende, udadvendt og netværksorienteret
Er glad for hands-on arbejde og kan se det fede i at bygge, skabe og udvikle prototyper og
produkter i samarbejde med teknikere og designere.
Har sans for koordination og samarbejde på tværs af forskellige mennesker.

OM PRAKTIKFORLØBET
Praktikstart: februar – august 2014.
Orange Innovation har kontor både i Roskilde (Havstensvej 11) og på Nørrebrogade i København
(på kontorfællesskabet The Hub, Nørrebrogade 52 c 2 tv). Som praktikant, vil du arbejde på begge
kontorer, men oftest i Roskilde.
Praktikforløbet er ulønnet.

ANSØG:
Har du lyst til at være vores praktikant?
Send en ansøgning + CV til Julie Hjort senest mandag den 16. november:
E: Julie.Hjort@oranginnovation.dk / T: 60 95 74 79
Julie kan også svare på spørgsmål om praktikstillingen.

