
  
 
 
Praktikant til Bremen Teater og Hotel Cecil  
 
Drømmer du om at arbejde med kommunikation inden for kulturbranchen, og kunne du tænke 
dig at blive en del af to venues, der præsenterer alt fra TEDx-talks og Troldspejlet til Jonatan 
Spang, Hans Philip og metal-koncerter?  
 
Så er det måske noget for dig at komme i praktik på Bremen Teater og Hotel Cecil, hvor vi 
laver mere end 600 arrangementer om året – koncerter, foredrag, comedy-shows og meget 
andet.  
 
Som praktikant hos os kommer du til at:   

- Forberede og offentliggøre arrangementer på Bremen Teaters og Hotel Cecils 

hjemmeside og sociale medier 

- Lave PR- og -pressearbejde ifm. koncerter og events 

- Forfatte og udsende pressemeddelelser og nyhedsbreve 

- Lave content til vores sociale medier 

Vi håber, du er: 
- Nysgerrig, grundig og klar til at lære 

- Kan skrive godt, kort, skarpt og klart  

- Kan begå dig på sociale medier 

- Er kreativ og har humoristisk sans  

Vi tilbyder en arbejdsplads med meget indflydelse, rare kolleger, meget lidt hierarki, sparring 
på dine opgaver, fleksibel arbejdstid, selvstændighed, mulighed for at udvikle færdigheder 
inden for kommunikation og PR og indsigt i kultur- og musikbranchen. Og vi er med på at 
forme dine opgaver efter, hvad der passer bedst til lige netop dig. 
 
Vi leder efter en person, der er i gang med en videregående uddannelse inden for PR, 
kommunikation, journalistik eller lignende, og som kan være hos os i minimum tre måneder i 
efterårssemesteret. Gerne fuld tid, hvis det er muligt, men ellers finder vi en løsning. 
 
Vi er i alt 7 fuldtidsansatte på kontoret for Bremen Teater og Hotel Cecil og derudover et stort 
hold af afviklere, teknikere, bartendere og andre professioner, der hører til at drive to venues 
med arrangementer på daglig basis. 
 
Hvis det har interesse, så så send ansøgning + CV hurtigst muligt til 
kommunikationsansvarlig Rasmus Junge på junge@hotelcecil.dk / 26 39 13 32. Har du 
spørgsmål, er du selvfølgelig også velkommen til at henvende dig. 
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