
  

   

 

 

  

 

 

Er du kreativ og handlekraftig? Så er du måske vores nye eventpraktikant  
 

Charlottenlund Travbane søger en fuldtidspraktikant, som i forbindelse med sin uddannelse bliver en del 

af vores dynamiske eventafdeling i minimum 3 måneder.  

I praktikopholdet vil dine arbejdsopgaver primært være indenfor eventproduktion og markedsføring på 

vores sociale medier, hvor du naturligvis får løbende vejledning og oplæring.  

I 2017 skaber vi en række spændende events, som skal supplere travløbet og tiltrække flere gæster. Du 

skal derfor være med til at idéudvikle, planlægge og markedsføre følgende events: Øl festival, 

sommerpicnic, 126 års fødselsdagsløb og Champagne og Østers festival.  

Udover de nye event tiltag vil du også være med til at arrangere vores store årlige trav begivenheder: 

Copenhagen Cup og Derby.  

 

Arbejdsopgaverne:  

- Idéudvikling, planlægning og afvikling af events  

- Videreudvikle og opbygge vores tilstedeværelse på de sociale medier  

- Forfatte vores månedlige nyhedsbrev  

- Kontakt med samarbejdspartnere, sponsorer, leverandører og kunstnere  

- Udarbejdelse af produktionsplaner  

- Ad hoc opgaver  

 

Vi forventer:  

- At du er i gang med en relevant uddannelse, hvor du skal i praktik.  

- At du gerne vil udfolde din kreativitet og sætte dit eget præg på praktikperioden  

- At du engagerer dig, arbejder selvstændigt og udviser ansvar for dine arbejdsopgaver  

- At du besidder en teoretisk viden som du vil afprøve i praksis  

- At du er god til at formulere dig skriftligt  

 

Vi tilbyder et kreativt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, en humoristisk omgangstone og plads til at 

udfolde sig.  

 

Praktikstillingen er ulønnet, og vi ser helst at praktikopholdet kan meritoverføres som en del af et 

studieforløb. Praktikstillingen vil give dig et praktisk indblik og professionel erfaring i at arbejde med 

idéudvikling, markedsføring, projektstyring, events og kommunikation, og kan være et springbræt til en 

stilling på Travbanen.  

 

Send en kortfattet ansøgning og CV til Direktør Michael Juul Nielsen på mjn@travbanen.dk 

 

Vil du ligge lunt i ansøgningsbunken, så medsend gerne en god idé til event indhold. Samtalerne vil blive 

afholdt løbende og finder sted på Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund.  
 


