
Video/Design-praktik hos Distortion
Vi søger en ambitiøs praktikant til at hjælpe os med at skabe den mest
folkelieg gadefest samt en elektronisk festival i verdensklasse for alle
københavnere og gæster fra nær og fjern.

● Du udvikler og eksekverer visuelle identiteter for festivalens events
● Produkter er typisk videoer, visualizers, grafik, collager og slideshows
● Har du erfaring med håndtegning eller design af tryksager er det et plus
● Du har stor viden om sociale medier, du elsker at lave research og holde orden på filer så

deling er arbejdet er nemt

Om organisationen
Du bliver en del af et hold på 25 personer som har en fast daglig gang på kontoret. Vi er opdelt i fire
hovedsøjler: gadefest, kommunikation, produktion og bar. Vi har ugentlige fællesmøder og en masse
hyggestunder under og efter arbejde samt en skøn udsigt udover havnen fra vores kontor på anden
sal på Refshaleøen.

Vores hold er en broget forsamling med baggrund i kulturlivet og i brancher som mode, reklame og
flere har erfaring fra undervisning. Udover mange års erfaring med Distortion har vi medarbejdere
med baggrund i så forskellige steder som Bas Under Buen, OHOI!, ArtRebels, pladeselskabet Escho,
Chart Art Fair, CPH Post, Rust og Sensation White.

Ansøgning og praktikforhold
● Ansøgning og spørgsmål skal sendes til kommunikationschef på nis@nusnus.dk.
● Ansøgningsfrist: 14. december 2021. Søg gerne hurtigst muligt da vi løbende holder samtaler.
● Praktikperiode: Opstart i februar 2022. Det kan ændres hvis det vil passe bedre ind i din

kalender. Vi er fleksible med arbejdstid, men det forventes at du er til stede under festivalen.
Praktikken er SU-berettiget.

● Arbejdsstedet er vores kontor på Refshaleøen, Refshalevej 167, 1432 København K.

Vi håber snart at høre fra dig!
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