Praktikant til SEPE Bike Challenge søges
Brænder du for events, og har du lyst til en spændende praktikperiode, hvor dagene aldrig er ens? Sport &
Event Park Esbjerg søger en lærenem og selvkørende praktikant med interesse for eventplanlægning- og
afvikling, som kan starte i januar 2018.
Du vil primært blive koblet på vores årlige event SEPE Bike Challenge, som er Danmarks største bike
maraton og finder sted i marts 2018. Du vil blive en central del af planlægningen med egne ansvarsområder
og mange forskelligartede opgaver inden for f.eks. sponsorarbejde, markedsføring m.m., ligesom du også
vil have en primær rolle under hele afviklingen. Derudover vil du blive koblet på andre projekter i
afdelingen og hjælpe til ved forefaldende arbejde.
Som praktikant i Sport & Event Park Esbjerg indgår du i et team bestående af studentermedhjælpere,
eventkoordinatorer og projektmedarbejdere. Du bliver en del af et energisk team med både unge og mere
erfarne folk, som giver et godt, dynamisk arbejdsmiljø. Vi har en uformel stemning.
Der er tale om en praktikantstilling, hvor du er sikret min. 37 timer ugentligt, men placeringen af timerne vil
svinge i forbindelse med events.
Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er under uddannelse som Serviceøkonom (med speciale i events), HA - Sport & Event
Management, Cand. Merc. Sport & Event Management eller lignende.
Du interesserer dig for sociale medier og er vant til at bruge dem. Det er en fordel, hvis du er vant til at
arbejde med grafikbehandlingsprogrammer, fx InDesign, Illustrator eller Photoshop, men ikke et krav.
Du er vant til at arbejde selvstændigt og struktureret. Du skal have lyst til at have dine egne projekter og
tage nogle beslutninger, men dine kolleger står selvfølgelig klar til at hjælpe. Det er også vigtigt, at du er
praktisk anlagt, da der vil blive mange praktiske gøremål i forbindelse med afvikling af events.
Vi forventer, at du er klar på aften- og weekendarbejde, og at du har et almindeligt B kørekort.
Hvem er vi?
Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution under Esbjerg Kommune. Eventafdelingen sidder på
Gl. Vardevej og består af fem kollegaer, der alle brænder for events og god service.
Arbejdsformen er selvstændig og kreativ. Vores miljø er uhøjtideligt og mangfoldigt – præget af mennesker,
der alle brænder for forskellige aspekter af sport og event.
Du kan læse mere her: www.sepe.dk.
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte eventkoordinator Anders Vesterbæk på 75 45 94 99
(mandag-torsdag kl. 09.00-15.00, fredag kl. 09.00-14.00).
Er du interesseret, så send en ansøgning samt relevante bilag til event@sepe.dk. Tiltrædelse hurtigst
muligt.

