Bliv en del af Roskilde Festivals skribentgruppe
Har du lyst til at hjælpe Danmarks største festival med at blive bedre til at kommunikere?
Roskilde Festival leder efter engagerede og dygtige frivillige til at arbejde med festivalens eksterne og interne
kommunikation.
Om arbejdet
Skribentgruppen opsøger de gode historier som findes i Roskilde Festivals organisation og formidler dem ud til
publikum og de tusindvis af frivillige medarbejdere, som får festivalen til at fungere. Roskilde Festival er en stor
organisation, hvor mange medarbejdere kun har begrænset kendskab til, hvad der sker i resten af organisationen.
Derfor er det skribentgruppens rolle at styrke kommunikationen på festivalen og formidle de mange spændende
oplevelser og historier, som Roskilde Festival rummer.
Som skribent skal du
- Bidrage med artikler og indhold til festivalens interne medarbejderblad, Roskilde Nyt samt indhold til
www.roskilde-festival.dk, intranettet og Orange Press.
- Udføre interne kommunikationsopgaver for festivalens forskellige sektioner: fx nyhedsbreve,
tekstpræsentationer, pressemeddelelser m.m.
- Opsøge historier og skrive artikler under selve festivalen.
Skribentteamet arbejder hele året rundt, men arbejdsmængden er størst i perioderne op til og under festivalen. Du
kan forvente en gennemsnitlig arbejdsmængde på ca. 10-15 timer per måned og minimum 2-4 timer dagligt under
festivalen.
Som skribent arbejder du tæt sammen med det øvrige team og koordinatoren og bliver engageret i møder og
arrangementer med teamet og festivalens øvrige frivillige.
Du er
Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med journalistik, formidling eller kommunikation. Du skal være god til at
opsøge historier, formulere dig skriftligt og til at samarbejde med andre.
Du bliver en del af en gruppe, der arbejder midt i Danmarks største kulturbegivenhed, hvor du får erfaring med
tekstskrivning og journalistisk arbejde. Og så får du chancen for at skrive noget, som du kan være sikker på bliver
læst af mange.
Er det noget for dig? Så send en ansøgning hvor du skriver lidt om dig selv til koordinator for skribentteamet, Julie
Hjort på Julie.Hjort@roskilde-festival.dk.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere, enten på ovenstående
mailadresse, ellers ring til Julie på telefon 60 95 74 79.
Det skal for en god ordens skyld nævnes, at der er tale om frivilligt arbejde.

