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Praktik'illing i gadefe'-afdelingen 
hos Di'ortion 
Vil du være med til at udvikle Distortion til at blive en mere alsidig og voksen festival midt i denne 
uforudsigelige tid? Elsker du at skabe events og arbejde sammen mod et fælles mål, så opfordrer vi 
dig til at søge praktikstillingen i gadefestafdelingen.  
 
Vi søger to praktikanter som har talent indenfor event-planlægning og projektledelse. Du er med til 
at planlægge mange forskelligartede events til gadefesterne til Distortion 2021. Det er lige fra de 
største hiphop-scener til langbordsmiddage i aftensolen. Vi arbejder i teams, og hiver eksterne 
kompetencer ind når det er nødvendigt. På den måde vil du stifte bekendtskab med flere fagligheder 
og nogle dygtige freelancere fra branchen.  
 
Din daglige gang vil være på vores hovedkontor på Refshaleøen. Du vil få din egen plads i frivillig-
afdelingen. På kontoret er der en flot havneudsigt, brændeovn, ordentlig kaffe og smagsprøver fra 
vores sponsorer. Det er et uformelt arbejdsmiljø, hvor alle bliver hørt til vores ugentlige fællesmøder. 
Med gejst og talent vil du kunne komme langt hos os, da vi vægter energi, og de gode ideer højt. 
Resten af holdet er en broget forsamling af autodidakte, akademikere og håndværkere – alle med en 
fælles passion for at lave en festival, som rammer folk lige i hjertet. 
 
Hvis følgende vækker din interesse, vil vi gerne høre fra dig: 

• Dialog med Distortions partnere og medarrangører (streethosts) 
• Indretning af byrum, pladser og gader 
• Udarbejde samarbejdsaftaler med diverse partnere 
• Indhentning af tilladelser fra offentlige myndigheder 

 
Vi forventer at du: 

• Er I gang med en relevant videregående uddannelse 
• Arbejder struktureret og med sans for projektledelse 
• Er løsningsorienteret i forhold til praktiske og abstrakte problemstillinger 
• Er omstillingsparat, fleksibel og kan arbejde selvstændigt 

 
Ansøgningsproces: 

• Send din ansøgning med CV til Tim Ulrich på tim@nusnus.dk 
• Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020. Send gerne ansøgning nu, da vi holder samtaler løbende 
• Praktikperiode: Fra start januar til midt juni 2021. De første måneder er det muligt at passe 

studie/arbejde, mens det fra midten af marts nærmer sig fuldtid. Du kan forvente 
overarbejde under afvikling 

• Arbejdssted/løn: Refshalevej 167A, 1432 København K. Mødetid: Kl. 10. Der er mulighed for 
hjemmearbejde. Praktikken er ulønnet 

 


