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31 MAY – 4 JUNE 2023

Praktik i kommunikations- 
afdelingen hos Distortion 
Vi søger ambitiøse praktikanter der skal være med til at skabe en mangfoldig 
gadefest og en elektronisk musikfestival i verdensklasse. 
 
I kommunikationsafdelingen arbejder vi med at tiltrække lokale københavnere såval som udlandske 
gæster. Vi producerer kommunikationsmateriale til egne platforme, forskelligartede 
markedsføringstiltag og PR-indsats i Danmark og udlandet. 
 
Video/Design 
 
Du skal søge hvis følgende arbejdsopgaver har interesse, og du gerne vil blive bedre til: 

• Udvikle og eksekvere visuelle identiteter 
• Idé og produktion af content, herunder: video, illustration, grafik til SoMe og website 
• Planlægge og eksekvere indholdsstrategier 

 
Dine kvalifikationer: 

• Kan arbejde i Adobe-programmer: Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Photoshop 
• Har viden om SoMe 
• Tænker kreativt og ud-af-boksen, med sans for detaljen 
• Trives med til tider hektiske arbejdsdage 

 
Om sekretariatet 
Du bliver en del af et sprudlende hold på omkring 30 personer som har en daglig gang på 
festivalkontoret. Vi er opdelt i afdelingerne gadefest, kommunikation, produktion og bar. Vi har 
ugentlige fællesmøder, arbejder på tværs af afdelinger, men du vil altid have en fast base i den 
afdeling du er tilknyttet. Vores hold har en bred baggrund i kulturlivet og mode- og reklamebranchen 
og flere har erfaring fra undervisning. Det tæller forskellige steder som Bas Under Buen, OHOI!, 
ArtRebels, pladeselskabet Escho, Chart Art Fair, CPH Post, Rust og Bremen/Hotel Cecil. 
 
Ansøgning og praktikforhold 

• Ansøgningsfrist: 30. november 2022, men indkalder til samtaler løbende. 
• Ansøgning og spørgsmål skal sendes til Nis på nis@nusnus.dk. 
• Praktikperiode: 1. feb. til midt juni 2022 (kan justeres efter dine ønsker). 
• Arbejdssted er vores festivalkontor på Refshaleøen, Refshalevej 167, 1432 København K. 


