Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en praktikant til et studierelateret praktikforløb til kommunikationsområdet i foråret 2020 med start januar eller februar 2020.
Kunstakademiets Billedkunstskoler er en videregående kunstnerisk uddannelse under
Kulturministeriet, og har ca. 180 studerende fordelt på Bachelor og Masterniveau.
Kunstakademiets hovedopgaver er uddannelsen i billedkunst, forskning og synliggørelsen af institutionens aktiviteter og resultater i samfundet. Kommunikationsafdelingen
formidler Kunstakademiets aktiviteter (udstillinger, talks etc.) til offentligheden, og
har desuden ansvaret for den interne kommunikation i organisationen.
I Kunstakademiets kommunikationsafdeling vil du bl.a. stifte bekendtskab med:
– Opdatering af hjemmeside
– Opdatering af sociale medier
– Opsætning af online nyhedsbreve
– Tekstskrivning og produktion af pressemeddelelser, nyheder og artikler
– Kommunikative ad hoc-opgaver, både i relation til intern og ekstern kommunikation
– Organisering af events, udstillinger og talks
Hvad kræver det af dig?
Du er i gang med en videregående uddannelse, gerne indenfor det kunstfaglige eller
kommunikative felt, og praktikforløbet indgår som del af uddannelsen. Det er fordel,
hvis du har interesse for og viden om kunst og kultur.
Du skal interessere dig for at skrive, og du formulerer dig godt på både dansk og engelsk. Du har en god grammatisk forståelse, er skarp til korrektur og er superbruger af
Office-pakken. Derudover må du gerne være en erfaren bruger af sociale medier, særligt Facebook og Instagram, og det er en fordel hvis du har kendskab til billedbehandling i Photoshop og InDesign – og du har modet til at kaste dig over en masse nye og
forskelligartede opgaver.
Stillingen som kommunikationspraktikant er alsidig og du får mulighed for at arbejde
med en bred vifte af kommunikationsopgaver. Du er som praktikant initiativrig, struktureret, servicemindet og du bliver motiveret af en hverdag med mange skiftende projekter og varierende deadlines.

Som praktikant kan vi tilbyde dig:
– En masse erfaring med spændende opgaver og en forståelse af en af Danmarks store
statslige kunstinstitutioner
– Et grundigt praktikforløb med løbende vejledning og mulighed for at udvikle kompetencer, erfaring og viden om kommunikationsarbejde i en politisk organisation og central dansk kunstinstitution.
Praktisk info om ansættelse og ansøgning:
Ansøgningsfrist: Onsdag d. 4. december 2019 kl 12.
Start: Januar/Februar 2020.
Periode: Ideelt set fra medio januar til ultimo juni 2020.
Antal timer: Der er tale om ca. 20-30 timer / 3-4 dage om ugen, og vi tager selvfølgelig
hensyn til praktikantens forpligtelser i forhold til studiet, fx. projekter og eksaminer.
Praktikstillingen er ulønnet.
Ansøgninger til stillingen som kommunikationspraktikant sendes til kommunikationsansvarlig Lea Kyndrup på lea.kyndrup@kunstakademiet.dk. Har du spørgsmål angående stillingen kan du ringe til Lea Kyndrup på 3374 4616.
Ansøgning (max 1 side) og CV (max 1 side) skal være os i hænde senest d. 4. december
2019 kl 12.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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