
Commerce & Culture søger praktikanter til foråret 2015 og efteråret 2015. 
  
Praktikanterne vil sammen stå for at udvikle og styre Commerce & Cultures kommunikation 
udadtil. Opgaverne indebærer bl.a. tekstskrivning og formidling af aktiviteter på digitale platforme 
som vores website og Facebook side. Du vil tilmed tage del i at udvikle kommunikationsstrategier 
for vores forskellige igangværende og kommende projekter, samt få ansvar for at opsøge presse 
relationer og få udbredt vores projekter til diverse medier. Igennem disse opgaver vil du få et bredt 
kendskab til kommunikations- og pressearbejde. 
  
Commerce & Culture har gennem en årrække arbejdet med fotografi i Afrika og Afghanistan som 
indkomstgenererende ressource, ved at uddanne og forbinde lokale fotografer med det globale 
marked, bl.a. i samarbejde med de danske ambassader og Center for Kultur og Udvikling. 
Commerce & Culture har etableret fotografnetværkene Afghan Photography Network og African 
Photography Network, der samler nogle af regionernes mest interessante fotografer og 
promoverer både deres kommercielle og kunstneriske porteføljer. På baggrund af vores 
engagement i Afghanistan har vi i efteråret 2014 produceret udstillingen Afghan Tales, som med 
stor succes blev udstillet i Nikolaj Kunsthal i København og som netop har påbegyndt sin 
internationale turne. 
  
Vi søger engagerede praktikanter, som har lyst til at arbejde selvstændigt. Du skal være dygtig til 
at skrive, da opgaverne primært vil handle om skriftlig kommunikation og formidling. Du skal 
endvidere besidde gode engelskkundskaber da meget af vores formidling er henvendt et 
internationalt publikum.   
 
Det er et ekstra plus, hvis du er interesseret i fotografi, men ikke et decideret krav. 
  
Er du interesseret, så send en kortfattet ansøgning samt CV, på mail: 
info@commerceandculture.org 
  
Vi afholder samtaler løbende. Praktikperioden forløber min. tre måneder frem og arbejdstiden og 
tidsperioden vil blive aftalt individuelt. Vi er meget fleksible. 
Praktikforløbet er ulønnet. 
  
Vi glæder os til at høre fra dig! 
  
Commerce & Culture 
Brolæggerstræde 14B, 4. sal 
1211 Copenhagen  
71999927 
 
  
www.commerceandculture.org 
www.afghantales.org 
www.africanphotographynetwork.org 
info@commerceandculture.org	  


