
Creator Projects søger to praktikanter til foråret 2019 

Creator Projects søger to praktikanter, der vil prøve kræfter med ambitiøse kunst- og 
kulturprojekter, herunder udstillinger, udsmykningsopgaver og bogudgivelser i 
international skala. Vi kan tilbyde et 3-6 måneders praktikophold, hvor du vil få en 
grundig forståelse af arbejdet med samtidskunst i den danske kunstbranche, og praktisk 
erfaring med alle led af kunst- og kulturprojekter, lige fra indledende idé til afvikling.  

Praktikant til Creator Projects 
Som praktikant hos Creator Projects bliver du en del af et lille team af projektledere og 
kunstfaglige konsulenter, med høje ambitioner om at skabe nytænkende kunstprojekter i 
Danmark og udlandet. Vi arbejder med samtidskunst som en ressource, når vi kuraterer 
udstillinger, faciliterer midlertidige og permanente kunstprojekter samt tilbyder strategisk 
og kunstfaglig rådgivning.  

Dine arbejdsopgaver kommer bl.a. til at omfatte:  
- Projektassistance, herunder research, udvikling, koordinering og afvikling af 

kunstprojekter 
- Formidling, presse og kommunikation  
- Udarbejdelse af fondsansøgninger 
- Opdatering af hjemmeside og sociale medier 
- Ad hoc opgaver, herunder praktiske opgaver som opsætning af udstillinger 

Praktikant til Roulette Russe  
Roulette Russe er Creator Projects’ kunstbogsforlag, hvor vores passion for kunst får lov 
at tage form som bøger af og om etablerede og yngre kunstnere fra både ind- og 
udland. Vi søger en praktikant, der har mod på at indgå i udgivelsesprocessen helt fra 
idébasis og fundraising til salg og formidling af den endelige bog.  

Dine arbejdsopgaver kommer bl.a. til at omfatte: 
- Research 
- Udarbejdelse af fondsansøgninger 
- Tilrettelæggelse og redaktionel hjælp til bogudgivelser 
- Deltagelse på bogfestival og -messer 
- Opdatering af hjemmeside og sociale medier 
- Ad hoc opgaver, herunder forsendelsesopgaver og lagerstyring af bogudgivelser  



Dit nye praktiksted 
Hos Creator Projects lover vi en dynamisk hverdag i et kreativt kontormiljø. Du kommer 
til at arbejde med dedikerede kolleger med forskellige kompetencer og fagligheder. 
Eftersom vi er en mindre virksomhed, kan vi garantere, at du får indblik i alle grene af 
Creator Projects’ arbejde, men retningen på praktikperioden aftaler vi sammen alt efter 
dine interesser og kompetencer.  

Vi kan tilbyde:  
- Mulighed for at følge og bidrage til realiseringen af ambitiøse internationale 

kunstprojekter, herunder udstillingsassistance, fundraising, formidling og 
udstillingsdesign 

- Mulighed for at prøve kræfter af med konceptudvikling, planlægning og fundraising 
- Indblik i kunst- og kulturbranchen samt mulighed for at udvide dit netværk  
- Et hyggeligt arbejdsmiljø, hvor vi holder af at spise frokost og drikke fredagsvin 

sammen.  

Din profil 
Vi forestiller os, at du er i gang med en humanistisk, samfundsvidenskabelig, journalistisk 
eller erhvervsøkonomisk uddannelse på f.eks. CBS, KU, RUC eller DMJX. Vi lægger vægt 
på, at du kan arbejde på tværs af en lang række projekter, og er god til at samarbejde. 
Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du har interesse for samtidskunst og 
kultur i bred forstand.  

Vi forventer, at du:  
- Er dygtig til kommunikation. Du skal være velformuleret, både skriftligt og mundtligt, 

på dansk og engelsk  
- Er erfaren i Office-pakken - og har måske også gode evner i InDesign og evt. 

Photoshop. 
- Har flair for at kommunikere via sociale medier 
- Har lyst til at indgå i et kreativt fællesskab 

Vi forestiller os, at du kan arbejde 20-30 timer om ugen, men med mulighed for nedsat 
tid i perioder med undervisning eller opgaveskrivning. Praktikopholdet er ulønnet og 
varigheden er 3-6 måneder.  

Interesseret?   
Hvis Creator Projects lyder som noget for dig, så send en motiveret ansøgning med 
relevante dokumenter til victoria@creatorprojects.com. Skriv venligst hvilken af de to 
praktikstillingerne du er interesseret i. Ansøgningdeadline er 1. december.  

Vi holder løbende samtaler, og opstart er ultimo januar 2019.  
 

@creatorprojects 
www.creatorprojects.com 
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