Vil du arbejde med social inklusion og kultur som praktikant?
Maskinhallen er et nyopstartet hus, der har til formål at skabe rammen for, at foreninger kan lave
forskellige typer af arrangementer på stedet. Vi afholder alt fra fællesspisninger, forestillinger med
musik, teater og cirkus i fokus, foredrag m.m. Der plads til max 150 personer i hallen. Vi har særlig
fokus på social inklusion, og det er vigtigt, at de events, der finder sted i Maskinhallen, er åbne for
alle og er offentligt tilgængelige.
Vi søger efter en praktikant, der kan:
● være med til at udvikle, planlægge og afvikle arrangementer, som Maskinhallen er afsender
på
● være med til at arbejde på vores SoMe-profil (Facebook og Instagram)
Derudover:
● ønsker vi, at du i høj grad er en del af teamet og derfor vil du også kommer med til
styregruppemøder og møder med samarbejdspartnere
● Vi har en håndfuld frivillige, som du også vil være med til at arbejde sammen med, når vi
laver arrangementer.
Vi forventer, at du er en person, der formår at bevare overblikket og er villig til påtage dig forskellige
typer af opgaver. Dertil at du har et indblik i og forståelse for, hvordan man laver events, og at du
kan arbejde med at styrke og videreudvikle vores SoMe-profil. Vi ser gerne, at du har mod på at lære
mere om det lokale foreningsliv på Amager og får et indblik i, hvad det vil sige at arbejde med social
inklusion, når det drejer sig om at skabe arrangementer.
Vi kan tilbyde en praktikstilling, der løber fra midt august 2022 til start januar 2023 og 750
arbejdstimer i løbet af perioden. Det er fleksible arbejdstider, der primært ligger i dagtimerne. Der
kan dog forventes aften- og weekendarbejde til tider.
Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du kontakte os på aurelia@frivilligcenteramager.dk eller
på telefon 60 57 05 30.

