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Praktik i Frivillighed hos Distortion
Vi søger en sej praktikant til Frivillighed, der er med til at skabe Distortion 2023.
Som praktikant i frivillighedsafdelingen vil du have fokus på kommunikativt arbejde ift. rekruttering
af nye frivillige, samt koordinering og planlægning af frivillighedsarbejde.
Distortion ændrer i disse år strategi og udtryk til at præsentere både en mangfoldig og alsidig
folkefest for hele København til de gratis gadefester - samt en elektronisk festival i verdensklasse i
betalte festivalzoner. Det nye og bredt folkelige DNA skal derfor også afspejles i de mennesker, der
går sammen om at skabe Distortion - herunder de mange frivillige.
Dine kommunikationsevner skal være med til at finde de frivillige, der ikke normalt ville søge mod os
- og hvor vi ikke normalt ville lede. Men hvordan finder vi dem - eller de os? Denne nye udfordring
skal du hjælpe afdelingsleder Nicola med at spore sig ind på!
Du skal søge, hvis følgende arbejdsopgaver har interesse, og du gerne vil blive bedre til:
• Kommunikation til og rekruttering af nye typer frivillige, bl.a. pensionister, midaldrende og
herboende unge
• Rekruttering og fastholdelse af frivillige, fx ved planlægning af sociale medier og events
• Koordinering med eksterne foreninger samt Distortions egne teamledere
• Projektstyring og planlægning af ovenstående opgaver
Vi ser gerne at dine kvalifikationer er:
• Kommunikation både mundtlig og skriftligt på dansk og engelsk
• Sans for målrettet kommunikation i forbindelse med rekruttering
• God til at gribe de mange idéer der flyver rundt og tør bidrage med egne
• Serviceminded og sætter trivsel for frivillige højt.
• Trives med at arbejde på egen hånd i perioder
Du vil indgå i et solidt team og samtidig arbejde tværfagligt med resten af organisationen. Vigtigst af
alt kommer vi til at udvikle dine kompetencer og sparre sammen undervejs. Ring endelig til Nicola
inden ansøgning hvis du har nogle undrende eller afklarende spørgsmål.
Om sekretariatet

Du vil indgå i et sprudlende hold på omkring 30 personer med daglig gang på festivalkontoret. Vi har
ugentlige fællesmøder, arbejder på tværs af afdelinger, men du vil altid have en fast base i
Frivillighed. Vores hold har en bred baggrund i kulturlivet og mode- og reklamebranchen fra steder
som Bas Under Buen, OHOI!, ArtRebels, pladeselskabet Escho, Chart Art Fair, CPH Post, Rust og
Bremen/Hotel Cecil.
Ansøgning og praktikforhold

•
•
•
•

Ansøgningsfrist: 5. januar 2023. Vi indkalder til samtaler løbende, så kom frisk!
Ansøgning og spørgsmål til Nicola på nicola@nusnus.dk / tlf. +45 25 69 41 26
Praktikperiode: 1. feb. til midt juni 2022 (justerbare efter dine ønsker).
Festivalkontoret ligger på Refshaleøen, Refshalevej 167, 1432 København K
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