Digital Content Assistant
Er du en ildsjæl, der ubesværet skaber content på tværs af
platforme og sociale medier? Har du et godt øje for æstetik og
visuelle virkemidler? Og har du lyst til at formidle kunst og
kultur?
Så er du måske Copenhagen Photo Festivals nye Digital Content Assistant! Copenhagen Photo Festival søger
en praktikant til foråret, der skal stå i spidsen for at videreudvikle og drive vores indhold på en lang række
platforme, herunder Instagram, Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve, Vimeo m.fl.
Du skal være med til at videreudvikle og realisere festivalens kommunikationsplan, og du vil få masser af
erfaring med, hvordan man laver content til en lang række forskellige målgrupper inden for et bredt
kulturelt interesseret segment.
Hvem er vi:
COPENHAGEN PHOTO FESTIVAL er Nordens største fotofestival med ca. 55 udstillinger og mere end 250
udstillende fotografer og fotobaserede kunstnere. Vores vision er at styrke vores evne til at tage stilling til
fotografiet som udtryksform, og vi formidler og iværksætter udstillinger og initiativer, der henvender sig til
både det brede publikum og det professionelle miljø af fotografer, kunstinstitutioner og uddannelser.
Vi er en lille organisation med høje ambitioner i et uhøjtideligt arbejdsmiljø, og vi er en del af Villa Kultur på
Østerbro. Som praktikant hos os kommer du hele vejen rundt om festivalplanlægningen, og du tager herfra
med et godt survival kit af solid projektindsigt til fremtiden. Festivalen ligger den 6.-16. juni 2019.
For mere information om festivalen, tjek www.copenhagenphotofestival.com
Hvad forventer vi af dig:
-

Du studerer kommunikation, medievidenskab eller lignende
Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
Du er kreativ og initiativrig
Du er en haj til billedredigering og sociale medier
Du kan bruge praktikken som både meritgivende og som en frivillig praktik

Vi forventer, at du kan arbejde min. 15 timer om ugen med start i februar 2019. Vi kan desværre ikke
tilbyde løn i forbindelse med praktikken.
Send dit CV og din ansøgning til info@copenhagenphotofestival.com senest den 1. december 2018
Vi glæder os til at høre fra dig!

