
Festivalpraktikant søges
 Tør du tænke kreativt, selvstændigt og brænder du for formidling og events? 
Vil du gerne omsætte din viden til praksis og udvide dit netværk ?
Vil du gerne sætte dit eget aftryk på et konkret projekt?

Hvad er Folkeuniversitetet? 
På Folkeuniversitetet formidler vi forskningens metoder og resultater 
til alle interesserede. Det gør vi ved hvert år at præsentere mere end 
1.000 forelæsningsrækker i vores tre afdelinger i Aarhus, Emdrup og 
Herning. Derudover arbejder vi med forskningsformidling i krydsfel-
tet mellem viden og kultur, bl.a. når vi årligt tilrettelægger og afvikler 
vores tre vidensfestivaler Århundredets Festival, Hearts & Minds og 
LiteratureXchange, samt enkeltstående events og projekter. Læs mere 
om vores aktiviteter på fuau.dk
 
Bliv en del af Folkeuniversitetets festivalteam 
Som praktikant inviteres du med ind i festivalernes maskinrum og får 
lov til at snuse til mange forskellige opgaver, så du oplever festivalar-
bejdet fra udvikling til afvikling. Du vil starte med at opleve, hvordan 
en festival løber af stablen i felten, når du blive en del af kommunika-
tionen og afviklingen af Hearts & Minds festivalen i september 2018. 
Herefter kommer du med i udviklingen og planlægningen af arrange-
menter til Århundredets Festival 2019.

Selvstændige arbejdsopgaver 
Som praktikant på Folkeuniversitetet vil du blive en integreret del af 
af vores arbejdsplads. Du vil få en fast kontorplads og to gennem-
gående mentorer, nemlig to af Folkeuniversitetets projektledere. Du 
vil indgå i festivalredaktionen, og samtidig vil du få mulighed for at 
tilrettelægge dit eget selvstændige projekt i sparring med mentorer-
ne. Desuden glæder vi os til at se dig til torsdagsbarer, kontormøder, 
festival- og forelæsningsarrangementer. Dine arbejdsopgaver invol-
verer primært arrangementsudvikling og planlægning, tekstskrivning, 
kommunikationsopgaver og redigerings- og korrekturopgaver, men 
kan også være af mere praktisk art, især op til og i de perioder, hvor vi 
afvikler festival. 

Din faglige baggrund er ikke afgørende, men du skal have interesse 
for vidensformidling samt være en aktiv kulturbruger. 

Har dette fanget din interesse? 
Så læs mere på næste side



Vi efterspørger praktikanter der: 

•	 har lyst til at arbejde med vidensformidling i nye og skæve formater 
•	 har en struktureret tilgang til deadlines og kan tackle travlhed på konstruktiv vis
•	 kan arbejde selvstændigt med opgaverne og har mod på at tage ejerskab over egne arrangementer
•	 kan arbejde med kommunikation på forskellige platforme
•	 er effektive, kreative, initiativrige og nysgerrige
•	 er fleksible og indstillet på at det i spidsperioder er nødvendigt at arbejde udenfor normal kontortid
•	 evner at bevare overblikket og samtidig have sans for de små detaljer
•	 er praktisk anlagt og serviceminded 

 

Lidt om os: 
•	 Vi er en dynamisk arbejdsplads med 14 fastansatte og et varierende antal praktikanter og projektansatte,  

de fleste akademikere
•	 Vi har til huse i NAVITAS på havnen i Aarhus med flermandskontorer med kantine og fitnessfaciliteter
•	 Vi sætter pris på en uhøjtidelig, humoristisk og afslappet omgangsform
•	 Vi tilrettelægger et fælles introforløb for vores praktikanter og understøtter også dit projektskrivningsforløb med spar-

ring og udvikling.
•	 Vi har praktikanter året rundt og var nomineret til årets praktikvirksomhed i 2015

 
Arbejdssted: 
Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning
NAVITAS, Inge Lehmansgade 10, 5. sal
8000 Aarhus C
88804300 / info@fuau.dk / www.fuau.dk

FAKTA

•	 Praktikstart: August til december 2018 – eller efter aftale
•	 Praktikomfang: Som udgangspunkt er vi interesseret i 

fuldtidspraktikanter, men hvis du er fleksibel, er vi det 
også! 

•	 Ansøgning: Send din ansøgning og dit CV til redaktør og 
projektleder, Anne Engedal, på aen@fuau.dk eller ring på 
88 43 80 10, hvis du har spørgsmål.

•	 Deadline: Send bare din ansøgning med det samme. Vi 
inviterer løbende til samtaler, og vi lukker opslaget, når vi 
har fundet efterårets praktikanter.  
Seneste ansøgningsfrist er 1. maj 2018

Praktikanter i efteråret 2016


