
Er du interesseret i fotokunst og konceptudvikling, og kan du gøre en kunst ud af at kommunikere 
kunsten til dens målgruppe?  -Så er vi noget for dig!

FIFTY/FIFTY GALLERY SØGER EN PRAKTIKANT TIL VINTEREN/FORÅRET 2016

Fifty/Fifty er et online galleri der sælger fotokunst i limited editions. 
Konceptet er jordnære priser og større editions end etablerede kunstgallerier.

ARBEJDSOPGAVER 

Vi er en lille virksomhed med et uhøjtideligt arbejdsmiljø og store ambitioner. 
Vi udvikler løbende på vores koncept og forretningsidé.
Det at have en praktikant skal både være givende for os og for dig. 
Inspiration og sparring med nye krøllede hjerner, men dog strukturerede, kan skabe den perfekte 
synergi for et godt projekt og ikke mindst give nyt liv til konceptet. 
Du vil få indsigt I at drive en lille virksomhed i vækst, samt få dine egne ansvarsområder, og vil 
sammen med os sparre omkring eksisterende projekter samt udvikle nye koncepter, markeds-
førings- og kommunikationsinitiativer. 
Vi er meget åbne overfor alternative tiltag og vi vil sætte stor pris på at høre dine tanker og ideer 
omkring udvikling af Fifty/Fifty Gallery. 
Det er kun fantasien der sætter grænser for mulige projekter og netop fordi vi er en lille virksom-
hed uden mange beslutningsled, er der ikke langt fra vi får en idé til søsætning. 
Du vil blive koblet på et eller flere af nedenstående arbejdsområder, men samtidig blive involveret 
i den generelle drift af galleriet.

•	 Pleje	og	udvikle	vores	koncept
•	 Identificere	og	kontakte	potentielle	kunder
•	 Skabe	vækst	og	nye	muligheder
•	 Idèudvikle	på	collaborations	med	gallerier,	magasiner	mm.
•	 Indentificere	potentielle	artister
•	 Planlægning	og	organisering	af	sociale	medier
•	 Udarbejdelse	af	strategi	for	og	tekst	til	nyhedsbreve
•	 Ad	hoc	opgaver

HVAD FORVENTER VI AF DIG? 

•	 Du	studerer	et	æstetisk	fag	eller	fag	inden	for	kunst/medier/kommunikation.	
•	 Du	interesserer	dig	for	fotografi	og	har	en	generel	viden	om	kunst/visuelkultur	
•	 Du	formulerer	dig	godt	og	problemfrit	på	både	dansk	og	engelsk	
•	 Du	er	ansvarsbevidst,	struktureret	og	håndterer	fint	flere	sideløbende	projekter
•	 Kenskab	til	Photoshop	og	Indesign	er	en	fordel,	men	ikke	et	krav	

Du kan indgå i et praktikforløb vinter/forår 2016, evt. deltid ved siden af din  uddannelse. 
Vi kan desværre ikke tilbyde løn i forbindelse med praktikken.

ANSØGNING SENDES TIL:

Send din ansøgning, inkl. cv, senest den 15. januar 2016 til: info@fiftyfifty.gallery. 
Har du spørgsmål, så kontakt Mia på ovenstående mail, eller tel: 23234645. 

Vi glæder os til at høre fra dig!


