
Distortion	  søger	  en	  grafisk	  praktikant	  
	  
	  
Festivalens	  kommunikationsafdeling	  søger	  en	  grafisk	  praktikant,	  som	  skal	  udforme	  Distortions	  
kommunikationsstrategi	  og	  udføre	  den	  i	  praksis.	  Praktikopholdet	  er	  en	  fuldtidsstilling,	  og	  det	  løber	  fra	  1.	  
februar	  til	  31.	  juni	  2014.	  
	  
	  
Opgaven	  
	  
Distortion	  har	  et	  utraditionelt	  festivalformat,	  som	  indeholder	  gratis	  gadefester,	  entrébaserede	  
nattearrangementer,	  en	  havnefest	  på	  Refshaleøen,	  pop-‐up-‐begivenheder	  udenfor	  byen	  samt	  vores	  store	  
afslutningsfest	  Final	  Party.	  Vi	  sælger	  gadearmbånd	  (et	  støtteinitiativ	  der	  bidrager	  med	  økonomi	  til	  afvikling	  
og	  oprydning	  af	  gadefesterne),	  alle-‐dage-‐armbåndet	  vi	  kalder	  turpas	  og	  enkeltstående	  billetter	  til	  
arrangementer.	  
	  
Du	  skal	  være	  med	  til	  at	  formidle	  festivalens	  indhold	  og	  grafiske	  identitet,	  arrangementer	  og	  praktiske	  
forhold	  til	  vores	  publikum.	  Du	  vil	  være	  en	  del	  af	  et	  særdeles	  energisk	  og	  kompakt	  team,	  der	  er	  frisk	  på	  at	  
tage	  chancer	  og	  gå	  nye	  veje.	  Du	  vil	  være	  i	  dialog	  med	  festivalens	  musikbookere	  og	  projektledere	  samt	  
eksterne	  kontaktpersoner	  som	  arrangører	  og	  samarbejdspartnere.	  	  
	  
	  
Om	  dig	  
	  
For	  at	  komme	  i	  betragning	  til	  praktikstillingen	  lægger	  vi	  vægt	  på,	  at	  du:	  
• Er	  studerende	  på	  en	  uddannelse	  med	  en	  relevant	  grafisk,	  designmæssig	  eller	  kommunikationsbaggrund	  
• Kan	  arbejde	  i	  Photoshop	  og	  Illustrator	  samt	  har	  forståelse	  for	  html,	  css	  og	  design	  til	  internettet	  
• Mestrer	  de	  gængse	  sociale	  medier	  
• Har	  ordenssans	  og	  kan	  bevare	  det	  store	  overblik	  i	  pressede	  situationer	  
• Er	  klar	  på	  at	  få	  tildelt	  ansvar	  
• Kan	  researche	  
• Derudover	  er	  det	  en	  fordel,	  hvis	  du	  har	  erfaring	  med	  videooptagelse	  og	  redigering	  samt	  fotografi	  og	  
billedbehandling	  

	  
	  
Løn	  og	  ansættelsesforhold	  
	  
Ulønnet	  praktikantstilling	  (37	  timer	  pr.	  uge).	  Varighed:	  1.	  februar	  til	  31.	  juli	  2014.	  Start	  og	  sluttidspunktet	  
kan	  rykkes,	  hvis	  det	  kolliderer	  med	  dine	  eksamener	  eller	  lignende.	  
	  
	  
Søg	  praktikstillingen	  
	  
Send	  en	  mail	  med	  din	  ansøgning	  og	  CV	  og	  evt.	  link	  til	  publiceret	  arbejde.	  Send	  mailen	  til	  
praktik@cphdistortion.dk	  og	  skriv	  ”grafisk	  praktikant”	  i	  emnefeltet.	  Har	  du	  spørgsmål	  til	  stillingen,	  kan	  du	  
kontakte	  Nis	  Sigurdsson	  tlf.	  61708031,	  nis@nusnus.dk.	  
	  
Ansøgningsfrist	  er	  fredag	  15.	  november	  kl.	  12.	  Samtaler	  finder	  sted	  fra	  20.	  til	  og	  med	  22.	  november	  2013.	  
	  

	  


