
 - Er du VEGAs nye
kommunikationspraktikant?

Er du universitetsstuderende og på udkig efter en attraktiv og udfordrende praktikstilling til forårsse-
mestret 2020? 

I VEGAs kommunikationsafdeling søger vi en dygtig og idérig studerende, der har lyst til at få styrket 
sine kommunikationsfaglighed gennem et fem måneders praktikophold.

I VEGAs kommunikationsafdeling vil du i praktikforløbet stifte bekendtskab med:
•  Produktion af pressemeddelelser, nyheder og artikler
•  Opdatering af hjemmeside
•  Opdatering og indholdsudvikling til sociale medier
•  Udarbejdelse og eksekvering af promotion-strategier
•  Projektledelse
•  Intern kommunikation (vi har 160 timeansatte) 
•  Kommunikative ad hoc-opgaver
•  Ideudvikling og kreative processer

Kort sagt: du får erfaring med mange discipliner indenfor kommunikationsfaget og vil opleve, at der 
er kort til handling i et hus, hvor vi har travlt og sætter en ære i at formidle interessante og relevante 
historier om vores mange koncerter og bands, der besøger os. 

Hvad vi forventer af dig:
•  Du er universitetsstuderende og vil bruge et halvt år af din uddannelse på et 
   meritgivende praktikophold 
•  Du må meget gerne have erfaring med kommunikation via sociale medier
•  Du skal kunne skrive grammatisk korrekt og formulere dig godt og levende på både  
   dansk og engelsk
•  Det er en stor fordel, at du er interesseret i og har viden om musik og har fingeren på 
   pulsen, hvad angår livemusik og kultur
•  Du er superbruger af Office-pakken og har modet til at kaste dig over en masse nye 
   opgaver - specielt inden for digital kommunikation

Hvad tilbyder vi dig: 
•  Rig erfaring og spændende kommunikationsopgaver med masse af ansvar
•  Du bliver en del af et super godt team med stor faglighed, god humor og en masse empati
•  En mulighed for at afprøve teori i praksis
•  Bonus: mulighed for en masse koncerter, fester mm.

Periode:
Praktikken er ulønnet og fuld tid og strækker sig fra 1. februar 2020 til 1. juli 2020. Har du brug at 
følge et fag på studiet sideløbende, finder vi ud af det.

Spørgsmål:
For mere information kontakt kommunikationschef Ditte Sig Kramer: dk@vega.dk

Ansøgninger:
Ansøgninger modtages på dk@vega.dk. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 1. 
december 2019 kl.12. Samtaler afholdes løbende.

Om VEGA
VEGA er drevet af en erhvervsdrivende fond, der har et almennyttigt formål. Fonden har ingen aktionærer eller 
ejerkreds, og alt overskud går til at lave flere og bedre koncerter. VEGA præsenterer cirka 350 koncerter årligt 
med 800 internationale og danske bands. Der er cirka 160 medarbejdere i VEGA, hvoraf de fleste er timeansatte. 
I den daglige drift og administration beskæftiger VEGA cirka 20 årsværk.

Læs mere på vega.dk eller Facebook.com/vegacph


