Praktikant til Slots- og Kulturstyrelsens
internationale område
Slots- og Kulturstyrelsens enhed Arkitektur, Design, Kunsthåndværk og Internationale Opgaver søger en
praktikant til opgaver med international kulturudveksling.
Om stillingen
Som praktikant i Slots- og Kulturstyrelsens internationale team vil du komme tæt på koordineringen af
styrelsens internationale aktiviteter. Du vil bl.a. skulle arbejde med kommunikation, formidling,
netværksskabelse, mødeafholdelse, planlægning og opdatering af hjemmesider.
Du bliver en uundværlig del af enhedens internationale team, og vi forventer at du kommer til at arbejde med
opgaver som:
 Formidling af Det Internationale Kulturpanels kultursatsninger herunder webnyheder og opdatering af
hjemmeside
 Planlægning og koordinering af besøgsprogrammer for internationale samarbejdspartnere
 Planlægning og koordinering netværksarrangementer og seminarer for danske kulturorganisationer
 Hjælpe med at koordinere danske kultursatsninger i udlandet.
 Generelle kommunikationsopgaver i forbindelse med internationale aktiviteter
Om dig
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse med hovedvægt på kommunikation, kultur eller
offentlig administration. Du interesserer dig generelt for kunst, kultur og international kulturudveksling og har
lyst til udvikle dine kompetencer inden for kommunikation, projektplanlægning og din tæft for offentlig
administration.
Vi lægger vægt på, at du:
 Kan begå dig flydende på engelsk både i skrift og tale.
 Har kendskab til det danske kulturliv og interesserer dig for dets udvikling.
 Kan arbejde selvstændigt og griber mulighederne, når de viser sig.
 Er serviceorienteret, struktureret og god til at arbejde sammen med andre.
Praktikvilkår og ansøgning
Vi søger en praktikant for efteråret 2018. Vi er åbne i forhold til timetal og meget forstående over for krav
stillet af dit uddannelsessted. Vi håber på en fleksibel praktikant med forståelse for arbejdets karakter. Angiv
venligst i ansøgningen, hvilke krav studieordningen på din uddannelse stiller for din praktik (periodens
længde, antal timer, etc.). Der udbetales ikke løn for praktikken, og du er i hele perioden tilknyttet en fast
vejleder.
Du kan læse mere om det internationale teams arbejde her: www.slks.dk/internationalt/. Derudover kan
spørgsmål om stillingen henvendes til Ida Fuglsang-Damgaard på tlf. 33 74 45 24 eller mail ifd@slks.dk.
Ansøgning (maksimalt én A4-side) skal sendes pr. mail med mærket ”PRAKTIK” senest kl 12.00, mandag d.
30. maj. Du bedes til ansøgningen vedhæfte dit CV, eksamensbevis og andre relevante bilag. Samtaler vil
blive afholdt i uge 23.
Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge.
I Slots- og Kulturstyrelsen arbejder vi med viden, udsyn og dialog for et mangfoldigt kulturliv. Det er vores
vision, at kultur skal være anerkendt som en drivkraft, der bevæger os, understøtter demokrati og skaber
værdi og sammenhold i samfundet.

