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PRAKTIKANT TIL DANSK KUNST— OG KULTURBUREAU 

Hos Creator Projects skaber vi nytænkende kunstprojekter i Danmark og udlandet. Vi 
arbejder internationalt med kunst som en ressource gennem tætte samarbejder med 
kunstnere, offentlige instanser, institutioner, virksomheder og private aktører. Vi kan 
tilbyde et 3-6 måneders praktikophold, hvor du vil få en grundig forståelse af arbejdet 
med samtidskunst i den danske og internationale kunstbranche samt praktisk erfaring 
med alle led af kunst- og kulturprojekter, fra indledende kuratoriske idéer til afvikling.  

Som praktikant hos Creator Projects  
kommer dine arbejdsopgaver bl.a. til at omfatte projektassistance i forbindelse med 
udsmykningsopgaver og udstillingsproduktion. Herunder research, udvikling, 
koordinering og afvikling af projekter, formidling, presse og kommunikation, 
udarbejdelse af fondsansøgninger og ad hoc opgaver. Det er en fordel at have erfaring 
med opsætning af præsentationer i bl.a. Keynote og Adobe.  
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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 forestiller os, at du kan arbejde 20-30 timer om ugen, fordelt på 3-4 dage om ugen i 
tidsrummet 09:00-17:00. Men med mulighed for nedsat tid i perioder med 
undervisning eller opgaveskrivning. 

Den ideelle kandidat er: 
• dygtig til kommunikation. Du skal være velformuleret, både skriftligt og mundtligt på 

dansk og engelsk 
• erfaren i word/pages, excel/numbers, keynote og evt. gode evner i InDesign og 

Photoshop  
• æstetiker og har flair for visuel formidling 
• selvstændig, ansvarlig og har situationsfornemmelse 
• bachelor indenfor et fagligt relevant felt i forbindelse med kommunikation/kunst/

marketing 

Interesseret? 
Hvis Creator Projects lyder som noget for dig, så send en kort ansøgning og CV til 
niklas@creatorprojects.com 
Ansøgningsdeadline d. 20 maj kl.12:00.  
Der er samtaler snarest efter og opstart i august 2021.  

Vi glæder os til at høre fra dig!

mailto:info@creatorprojects.com
http://www.creatorprojects.com

