
Praktik	  i	  Distortions	  Partnerafdeling	  
	  
	  
Distortion	  søger	  2	  praktikanter	  til	  vores	  Partnerafdeling	  -‐	  som	  udover	  at	  kunne	  tænde	  op	  i	  en	  brændeovn,	  skal	  finde	  ro	  i	  kaos,	  binde	  
sine	  egne	  snørebånd,	  og	  se	  muligheder	  lige	  præcis	  dér	  hvor	  andre	  ser	  begrænsninger.	  	  
	  
Distortion	  har	  siden	  1998	  inviteret	  hele	  Danmark	  og	  resten	  af	  verden	  til	  gadefester	  og	  nightclubbing	  i	  København.	  Fra	  500	  deltagere	  
i	  1998	  til	  300.000	  i	  2013	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  den	  oprindelige	  tanke	  om	  gratis	  fester	  for	  alle.	  Alt	  dette	  takket	  være	  en	  
masse	  lokale	  ildsjæle,	  der	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  være	  med.	  	  
Vi	  kalder	  dem	  Street-‐,	  Event-‐,	  Food-‐	  og	  BarPartners	  -‐	  eller	  bare	  Partnere,	  og	  det	  er	  her,	  at	  vi	  har	  brug	  for	  dig.	  Vi	  har	  brug	  for	  dig,	  så	  vi	  
sikrer,	  at	  Distortion	  endnu	  engang	  blive	  en	  fest,	  hvor	  vores	  partnere	  føler	  sig	  taget	  hånd	  om,	  og	  hvor	  kommune,	  politi	  og	  brand	  får	  al	  
den	  info,	  de	  efterspørger.	  	  
	  
	  
Stillingen	  
	  
Som	  praktikant	  i	  Partnerafdelingen	  kommer	  du	  til	  at	  arbejde	  tæt	  sammen	  med	  Gadepartnerkoordinatoren,	  og	  arbejdsopgaverne	  vil	  
være:	  	  
-‐	  dialog	  med	  partnere	  
-‐	  afholdelse	  af	  stormøde	  for	  partnere	  
-‐	  rekruttering	  af	  nye	  partnere	  
-‐	  udvikling	  af	  elektronisk	  ansøgningssystem	  
-‐	  indgåelse	  af	  kontrakter	  
-‐	  hjemmeside,	  flyer,	  program	  etc.	  	  
-‐	  indhentning	  af	  relevante	  tilladelser	  	  
-‐	  stå	  til	  rådighed	  for	  partnerne	  under	  Distortion	  
-‐	  evaluere	  Distortion	  2014;	  Partner	  
	  
Dertil	  kommer	  en	  del	  administrativt	  arbejde	  og	  fakturering	  
	  
	  
Om	  dig	  
	  
Du	  er	  studerende	  på	  en	  længere	  videregående	  uddannelse,	  og	  har	  mulighed	  for	  at	  indgå	  i	  et	  6	  måneders	  praktikfoløb.	  Du	  er	  
udadvendt	  og	  ikke	  bange	  for	  at	  springe	  ud	  på	  dybt	  vand.	  Du	  er	  klar	  på	  med	  det	  samme	  at	  få	  tildelt	  ansvar,	  og	  du	  er	  ikke	  bange	  for	  at	  
gribe	  knoglen	  og	  sætte	  møder	  op	  samtidig	  med,	  at	  du	  ikke	  er	  for	  fin	  til	  alt	  lige	  fra	  at	  hente	  kaffe	  til	  at	  sende	  fakturaer.	  Du	  arbejder	  
godt	  i	  et	  team	  og	  tænder	  på	  ideen	  om	  at	  være	  med	  til	  at	  skabe	  Danmarks	  ikke	  bare	  største,	  men	  også	  bedste	  gadefest.	  	  
	  
	  
Bonus	  
	  
Hvis	  du	  dertil	  kan	  påstå	  at	  have	  kendskab	  til	  de	  fede,	  skæve	  og	  skøre	  lokale	  butikker	  i	  Distortions	  områder,	  og	  kender	  du	  også	  lidt	  til	  
musik	  -‐	  ikke	  kun	  elektronisk,	  -‐	  vil	  det	  være	  en	  fordel.	  Lægger	  du	  dertil,	  at	  du	  er	  en	  haj	  til	  visuel	  layout	  og	  har	  styr	  på	  at	  arbejde	  med	  
CMS-‐system	  og	  grundlæggende	  HTML	  samt	  excel	  og	  google	  docs,	  så	  er	  du	  vores	  mand/kvinde.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  vil	  
dokumenteret	  erhvervserfaring	  være	  en	  stor	  fordel.	  
Har	  du	  ikke	  noget	  af	  den	  bonus	  vi	  søger,	  men	  til	  gengæld	  kan	  tilbyde	  en	  masse	  andet,	  skal	  du	  søge	  praktikstillingen.	  
	  
	  
Løn	  og	  ansættelsesforhold	  
	  
2	  x	  ulønnet	  praktikantstilling	  (37	  timer	  om	  ugen)	  
Start:	  1.	  februar	  
Slut:	  31.	  juli.	  	  
Start	  og	  sluttidspunktet	  kan	  rykkes	  en	  smule,	  hvis	  det	  kolliderer	  med	  dine	  eksamener.	  	  
	  
	  
Søg	  praktikstillingen	  
	  
Send	  en	  mail	  med	  dit	  CV	  og	  en	  kort	  ansøgning	  til	  praktik@cphdistortion.dk	  og	  skriv	  “Partnerafdeling”	  i	  emnefeltet.	  Har	  du	  spørgsmål	  
til	  stillingen	  kan	  du	  kontakte	  Gadepartnerkoordinator	  Lasse	  Flintholm	  på	  30255010.	  Ansøgningsfrist	  fredag	  15.	  november	  kl.	  12.00.	  
Samtaler	  finder	  sted	  onsdag	  20/11	  til	  fredag	  22/11.	  	  
	  

	  


