
 

2200Kultur søger praktikant med fokus på børne- og ungekultur 

Brænder du for kultur for børn og unge? Er du interesseret i frivillige projekter og udvikling af nye samarbejder? Synes 

du det kunne væres spændende at arbejde på Ydre Nørrebro med alt dens mangfoldighed? Så søg stillingen som 

projekt- og kommunikationspraktikant i 2200Kultur med plads i Osramhuset. Her kommer du til at få praktisk erfaring 

med projektarbejde og strategisk kommunikation inden for især børne- og ungekultur. Du bliver en del af et dynamisk 

og spændende arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til nye og innovative tanker, samtidig med at du har 

mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver. 

Hvem er du? 

 Du er i gang med en videregående uddannelse 

 Du kan godt lide at arbejde med kulturprojekter, indenfor bl.a. musik, billedkunst og film.  

 Du er god til at formidle og brænder for den gode historie og at nå dit publikum 

 Det er en fordel, at du har kendskab til kulturområdet, men lysten er det vigtigste! 

 

Vi forventer du spiller ind med egne idéer og både kan arbejde selvstændigt og indgå i et team.  

 

Dine opgaver 

 Deltagelse i udviklingen af børne- og ungeprofilen i Osramhuset  

 Deltage i udviklingen af 2200kulturs markedsføringsstrategi  

 Nyheds- og pressearbejde 

 Udvikling og opstart af eget projekt med støtte fra os 

 Ad hoc og administrative opgaver  

 

Vi tilbyder 

 Udviklings- og indflydelsesmuligheder  

 Sparring og opbakning 

 Gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø 

 

2200Kultur er en progressiv og dynamisk aktør på Nørrebro. 2200Kultur består af Nørrebro Bibliotek, Osramhuset, 

Nørrebrohallen og Sjællandsgade bad og koordinerer aktiviteter på Superkilen og Mimersparken. Vores ambitioner er 

høje, men også realistiske. Vi ønsker at udvikle kulturen på Nørrebro i samarbejde med lokale institutioner, klubber, 

foreninger og borgere. Vi vil sætte kulturen på dagsordenen og løfte kulturaktiviteterne på Nørrebro. 

 

Praktikstillingen er 37 timer om ugen og ulønnet. Noget af arbejdet kan ligge uden for almindelig arbejdstid. 

Arbejdssted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte 

kulturmedarbejder Anne Bøgh 2911 3089, c30n@kff.kk.dk eller nuværende praktikant Cecilie Farahani Dahl, 2911 

3089, c45l@kff.kk.dk 

 

Ansøgningsfrist: 29. november 2013 kl. 10:00 

Ansættelsesperiode: 15. januar – 15. september  2014   

Ansøgninger samt CV foretrækkes sendt via mail til c30n@kff.kk.dk 

 

Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, race, religion 

eller etnisk oprindelse til at søge ledige stillinger i Københavns Kommune.   
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