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EVENTpraktikant
Vil du være med til at skabe verdensklasse events, som 
skaber glæde hos 85.000 mennesker hvert år?

Hos Aarhus Motion vil du indgå i et team, som målrettet arbejder med at arrangere attraktive 
og nyskabende events, der skaber oplevelser for livet. Vi står bag flere kendte 
arrangementer som eksempelvis DHL Stafetten og BESTSELLER Aarhus City Halvmarathon.

Som praktikant hos os bliver du en del af vores dagligdag og er med til planlægning af vores 
events i alle faser af planlægningsprocessen. Herigennem kan du med dine idéer og inputs 
være med til at bidrage til arrangementerne. 

Som praktikant kan opgaverne eksempelvis være: 

·      Planlægning og udvikling af motionsløb og andre motionsaktiviteter
·      Markedsføring af events
·      Udvikling af nye tiltag og idéer
·      Facebook, Instagram og andre kommunikationsplatforme
·      …og mange andre spændende opgaver.

Vi leder efter en praktikant, som er kreativ og idérig. Du skal have lyst til og mod på at arbejde 
selvstændigt og påtage dig opgaver og ansvar. Du bliver en del af et team, hvorfor det også er 
vigtigt, at du kan samarbejde i en gruppe. Af natur skal du være en imødekommende og åben 
person, da du i jobbet kommer i kontakt med mange mennesker. En god humoristisk sans er 
også at foretrække, da dette er en vigtig del af vores hverdag.

Praktikstillingen er ulønnet og starter primo august 2019. Der kan være tale om skiftende 
arbejdstider afhængigt af eventen. Det må dog forventes, at der til tider vil være weekend- 
arbejde, men til gengæld er vi fleksible i forhold til din opgaveskrivning. Det er en klar fordel, 
hvis du har et kørekort.

Du kan læse mere om vores events på: www.aarhusmotion.dk

Spørgsmål kan rettes til Christina Vesterlund Olesen på mail: 
christina@aarhusmotion.dk eller på tlf.: 20 72 65 22.

Ansøgning, CV og foto sendes til ansogning@aarhusmotion.dk.
Skriv venligst “Eventpraktikant” i emnefeltet. 
Ansøgninger vil blive behandlet løbende.


