
 
 
Vil du være en del af AF•ART? 
Vi søger nye folk, så send en ansøgning til redaktionen@afartmagazine.com 
 
AF•ART Magezine vokser og vokser. Derfor vi har brug for nye folk til vores team. AF•ART 
Magezine er til, fordi vi har et engageret, hårdtarbejdende, kreativt og nytænkende hold, 
der står bag hver udgivelse. Hvis du er passioneret omkring kunst og kultur, nysgerrig på 
forandring og brænder for at fortælle verden, hvorfor kunst er så utroligt vigtigt, så vil vi 
meget gerne høre fra dig. Vi søger i øjeblikket: PR-ansvarlig, event-ansvarlig, fundraiser og 
distributions-ansvarlig. Selv hvis du ikke ser dig selv i nogen af de nævnte jobs, men 
brænder for den samme sag, så kontakt os. Der er altid plads i vores magasin og hjerter til 
passionerede mennesker.    
 
PR-Ansvarlig: 
Som PR-ansvarlig er du en aktiv del af AF•ART holdet. Du deltager i redaktionsmøder og er 
med til at definere magasinets videre udvikling samt markedsføring. Dine hovedområder som 
PR-ansvarlig vil være: facebook, instagram og PR i forbindelse med udgivelser, events og 
samarbejder f.eks. i form af pressemeddelelser.  Vi søger en ny PR-ansvarlig, der tør 
eksperimentere, ikke er bange for at tænke udenfor boksen og som kan se potentialet i at 
arbejde med et ungt kunstmagasin med en stærk visuel profil og en bred målgruppe. Du vil 
gennem jobbet få mulighed for at afprøve og udvikle dine PR-egenskaber, blive udfordret til 
at eksperimentere og afprøve ideer, samt ikke mindst at indgå i et engageret team. 
 
Event-ansvarlig: 
Som event-ansvarlig for AF•ART er du en aktiv del af AF•ART holdet. Deltager i 
redaktionsmøder og er med til at definere magasinets videre udvikling. Af•ART er et trykt 
magasin, og events er derfor en vigtig måde for os at møde vores læsere på + selvfølgelig at 
holde nogle super nice fester. Noget af det vigtigste, vi gør i AF•ART magazine, er at 
arbejde med unge kunstnere i og udenfor Danmark. Derfor er vores events også præget af 
samarbejde omkring kunsten. Til event-ansvarlig søger vi derfor en velorganiseret, energisk 
og iderig kulturelsker, der ikke alene nyder at holde byens bedste kunstevents, men også har 
tålmodigheden til at tage stilling til de små ting i processen. Som event-ansvarlig får du 
muligheder for at afprøve og udvikle dine evner som arrangør, samt udleve nogle af de 
skæve ideer du render rundt med sammen med et hold af glade kunstelskere. 
 
Fundraiser-ansvarlig:    
Som fundraiser-ansvarlig for AF•ART er du en aktiv del af AF•ART holdet. Du deltager i 
redaktionsmøder og er med til at sikre magasinets udvikling og videre eksistens. AF•ART er 
et trykt kunstmagasin, hvis mål er at tage læseren med på en udforskning af kunsten og 
dens mange roller i den verden, vi lever. Hos os ELSKER vi det trykte magasin. Tryksværten, 
billederne og kunsten, der bliver fysisk i hænderne på vores læsere. For at kunne gøre hvad 
vi gør, er vi afhængige af vores annoncører, salg af magasiner samt til dels legater. Derfor 
er fundraising også en afgørende del af det arbejde, der ligger bag udgivelsen af magasinet. 
Vi søger en fundraiser-ansvarlig, der har snakketøjet i orden, er hurtig på tasterne og har 
mod på at opsøge muligheder. Som fundraiser-ansvarlig for AF•ART Magazine vil du arbejde 



tæt sammen med det øvrige team og være afgørende for, at vi også i fremtiden kan sprede 
det gode budskab. 
 
Distributions-ansvarlig:  
Som distributions-ansvarlig for AF•ART Magazine er du en aktiv del af AF•ART holdet. Du 
deltager i redaktionsmøder og er med til at definere magasinets videre udvikling og 
udbredelse. At trykke et lækkert kunstmagasin er ikke nok i sig selv. Uden læsere er vi bare 
folk, der holder af at se deres navn på tryk. Derfor er det essentielt for AF•ART, at folk i 
hele landet har adgang til vores magasiner. Derfor arbejder vi konstant på at udvide listen 
af museer, gallerier, kunsthaller, kiosker m.m, der sælger vores magasin. Som distributions-
ansvarlig vil du stå for kontakten til vores forhandlere samt gå forrest i søgen på nye 
distributionsmuligheder. Vi søger et nyt medlem på holdet, der gerne har erfaring indenfor 
salg, marketing eller lignende, skønt manglende erfaring ikke skal afholde dig fra at søge, 
hvis jobbet appellere til dig. Det er en fantastisk  mulighed for at arbejde med et kreativt 
felt i en markedsorienteret retning.  
 
 


