
Bliv praktikant hos KulturSkaberne i 2200Kultur 

 

                                

Vil du være med til at skabe nye kulturprojekter på Ydre Nørrebro? 
Kunne du tænke dig at arbejde med borgerinddragelse i Danmarks mest mangfoldige bydel? 
Så søg stillingen som kulturskaber i 2200Kultur. 

2200Kultur er Nørrebros største kulturinstitution med næsten 40 ansatte og endnu flere tilknyttede 
foreninger. Den består af Nørrebrohallen, Nørrebro Bibliotek, Osramhuset, Sjællandsgade Bad og 
koordinerer samtidig aktiviteter på Superkilen og i Mimersparken. 
Som kulturskaber har du sammen med tre kolleger især til opgave at hjælpe nye, frivillige projekter ind i 
2200Kultur, hvor du samtidigt bliver del af kommunikationsteamet med seks andre medarbejdere. 

Hvem er du? 
Du er i gang med en videregående uddannelse. 
Du kan godt lide at arbejde med projekter inden for musik, idræt, litteratur, billedkunst, film etc. 
Du har mod på at give en hånd med i alle faser af projektarbejdet fra planlægning til afvikling. 
Du spiller ind med egne idéer og kan både arbejde selvstændigt og indgå i et team. 
Du kan lide at formidle kulturelle arrangementer. 
Det er en fordel, at du allerede har kendskab til Københavns kulturliv, men lysten er det vigtigste! 

Dine opgaver 
Udvikling af nye kulturtilbud i samarbejde med offentlige, private og frivillige aktører 
Planlægning og afvikling af større arrangementer 
Opdatering af hjemmeside og sociale medier 
Nyheds- og pressearbejde 
Udvikling og opstart af eget projekt 
Dine arbejdsopgaver vil være sjove, anderledes, kreative og udfordrende, og både dine projektledelses- og 
kommunikationsevner vil blive afprøvet. 

Vi tilbyder 
Praktisk erfaring med projektarbejde og kulturformidling i både traditionelle og innovative udformninger 
Tillid, ansvar og gode udviklingsmuligheder 
Et godt netværk i Københavns kulturinstitutioner 
Kontor i Nørrebrohallen med eget skrivebord og computer 
Du bliver en del af et hyggeligt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og plads til nye og 
innovative tanker. 

Praktikstillingen er på 32 timer om ugen og ulønnet. Arbejdstiden ligger især fra kl. 9 til 16 i hverdagene, 
men kan også blive brugt på events og møder om aftenen og i weekenden. 
Timerne kan omfordeles, hvis du skal deltage i kurser på dit studie. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte kulturkoordinator Niels Ladefoged på mail: nielsl@kff.kk.dk. 

Ansøgninger samt CV sendes via mail til nielsl@kff.kk.dk. 

Ansøgningsfrist: Den 12. juni 2014 kl. 12:00 
Ansættelsesperiode: 25. august 2014 - 15. januar 2015. 
Arbejdssted: Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N. 

Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, 
race, religion og etnisk oprindelse til at søge ledige stillinger i Københavns Kommune. 
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