Praktikant til booking og event
Ungdomsøen forår 2021
Vi søger en praktikant, der har lyst til at arbejde med udvikling, planlægning og afvikling af events på
Ungdomsøen – en ny og ganske unik aktivitetsplatform for unge. Herudover vil der være opgaver i
forbindelse med bookinger på Ungdomsøen. Det kan for eksempel være mindre grupper af unge, der
vil overnatte på Ungdomsøen eller organisationer, der vil booke en aktivitet eller en rundvisning.
Som booking- og eventpraktikant er det helt centralt, at du har mod på logistiske og praktiske
opgaver i forbindelse med afvikling af events på Ungdomsøen. Desuden vil du være meget i kontakt
med brugerne af Ungdomsøen – alt fra store kommercielle virksomheder til ungdomsorganisationer
– når du sammen med dem skal planlægge deres aktiviteter på Ungdomsøen. Det er derfor vigtigt,
at du er serviceminded og imødekommende.

Din rolle og opgaver
Du kan i høj grad være med til at præge dine opgaver, og vi tager udgangspunkt i din uddannelse og
dine kompetencer, når vi sammensætter din opgaveportefølje. Du vil blandt andet komme til at
arbejde med:
Bookingforespørgsler
Udarbejde tilbud på arrangementer
Detailplanlægning af events
Afvikling af arrangementer og events
Vi lægger vægt på, at du har lyst til at arbejde med praktiske opgaver og ikke bliver skræmt af de
logistiske udfordringer, der er forbundet med at afvikle events på en ø.
Som praktikant på Ungdomsøen vil du opleve, at,
Du får konkret erfaring med udvikling, afvikling og koordinering af events.
Du bliver en del af et team af engagerede ansatte og frivillige, der brænder for at udvikle
ungdommen og skabe et godt fællesskab
En unik mulighed for at udvide dit professionelle netværk
Høj bølgegang og vind i håret

En del af et team
Som praktikant hos Ungdomsøen bliver du en del af en arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar.
Vi forventer, at du er selvstændig nok til at
kunne løbe med egne opgaver, men også at du

kan indgå i et team, hvor vi hjælper hinanden. Du får mulighed for at få meget ansvar for dine
arbejdsopgaver, og du kan være med til at præge din praktik i den retning, du synes er spændende.
Du bliver en del af et praktikant-team, hvor der vil være rum til at sparre med andre studerende.

Det helt lavpraktiske
Praktikperioden er fra start februar til juni. Arbejdstiden er som udgangspunkt mellem 08.30-16.30,
men aften- og weekendarbejde på Ungdomsøen vil forekomme. Vi er dog fleksible med at tilpasse
praktikperiode og arbejdstid efter dit studie.
Du vil få tildelt en praktikvejleder, som afholder regelmæssige samtaler med dig om mål, trivsel og
opgaver.
Praktikken er ulønnet, men udgifter til forplejning og øvrige udgifter forbundet med arbejdet dækkes
af Ungdomsøen.
Din arbejdsplads er på Spejdercenter Holmen på Arsenalvej 10, 1436 København K, men du skal regne
med at bruge en del af din arbejdstid på Ungdomsøen.

Ansøgningsproces og frist
Send én sides motiveret ansøgning med tilhørende CV til: simon.ravnsbo@ungdomsoen.dk
Ansøgningsfristen er 14. december 2020 kl. 12.00, men du er velkommen til at ansøge før. Der
afholdes løbende samtaler med ansøgere frem til 20 december. Har du spørgsmål til
praktikantstillingen er du velkommen til at ringe til Simon på: 27262544.

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

