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EVENTFORMIDLER & SOMEANSVARLIG 
1-2 PRAKTIKSTILLINGER VED HORSENS DYRSKUE & MADMARKED 2021 
 

/   Drømmer du om at få praktisk erfaring med sociale medier & markedsføring? 
/   Er du engageret og kan arbejde selvstændigt? 
/   Kunne du tænke dig at prøve kræfter med eventproduktion? 
 

SÅ SER HER! 
Horsens Dyrskue & Madmarked har vokseværk og er i gang med at udvikle sig fra et traditionelt dyrskue med 
mere end 150 år på bagen til et familieevent med fokus på særlig fødevareproduktion, læring og involverende 
oplevelser for store og små. Til næste år afholder vi nr. 150 i rækken af dyrskuer i Horsens som vi fejrer med 
et jubilæumsevent d. 19. – 20. juni 2021 på Dyrskuepladsen i Horsens.    
 
Vi søger lige nu 1-2 praktikanter til, i samarbejde med projektlederen, at stå for kommunikation og 
markedsføring af næste års Horsens Dyrskue & Madmarked i perioden januar – juni 2021. Opgaverne spænder 
vidt – alt fra aktørkommunikation og pressearbejde til udvikling af ideer og udarbejdelse af opslag til vores 
social medie platforme. Dertil kommer også annoncehåndtering samt udvikling af eventmateriel som skilte, 
banner o.lign. Så man har her chancen for at få erfaring med en bred vifte af forskellige kategorier inden for 
markedsføring og kommunikation, hvor man vil få ansvar for al fra strategi til udvikling og selve udførsel af 
arbejdet også. Endelig så vil en stor og vigtig del af arbejdet være at stå for kommunikationen under eventet 
til juni, hvor man også vil få testet ens evner med at tænke hurtig og opsøge de gode historier. 
  

DIN PROFIL 
/   Du er interesseret i markedsføring og kommunikation og gerne under uddannelse i samme 

/   Du er hjemmevant på de sociale medier, særligt Facebook og Instagram, og det er en fordel hvis du har      
erfaring med administrering af profiler på disse platforme  

/   Du er dygtig til at formulere dig på skrift både til de længere tekster og til kortere opslag  

/   Du vil gerne lave events og har måske endda erfaringer med i bagagen 

/   Det er et stort plus, hvis du har grafisk kunnen fx med Adobe programmerne e.lign. 

/   Du er god til at samarbejde, passioneret og ansvarlig med gåpåmod og godt humør.  
 

VI TILBYDER 
/   Et afvekslende job med alsidige kommunikationsopgaver og mulighed for selvstændigt arbejde og ansvar  
/   Udfordrende arbejdsopgaver, hvor du har mulighed for at vise og afprøve alle dine evner  

/   Hands-on markedsføring- og eventerfaring, hvor du er med i processerne fra start til slut 

/   Mulighed for at netværke med branchen og lære om eventtilblivelse og -afholdelse med alt hvad det 
indebærer 
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OM STILLINGEN 
Praktikperioden er fra primo januar til ultimo juni. Vi aftaler i fællesskab arbejdsopgaverne, da det kommer an 
på den pågældende praktikants profil og interesse, men du skal regne med som minimum at være ansvarlig 
for at udvikle og poste indhold på eventets sociale medier, også under afviklingen i juni, så det kan være alt 
fra videoproduktion, sponsorater, fotografering og billedbehandling til fremstilling af grafisk materiale, 
tekstproduktion osv. 
 
Arbejdsstedet er som udgangspunkt på vores kontor i LandbrugetsHus i Horsens, men som situationen er i 
landet p.t. kan hjemmearbejde også sagtens forekomme, så det skal du være klar på. Dog vil projektlederen 
være tilgængelig og klar på at hjælpe og rådgive, så man ikke står alene. Arbejdstiden er ca. 30 - 37 timer om 
ugen, men man skal forvente, at timerne fordeler sig således, at man har mere fri i starten af praktikperioden, 
hvorimod man så arbejder mere jo nærmere man kommer eventet, hvor lange dage vil forekomme fx under 
afvikling. Generelt er vi meget fleksible med sted og tid så længe de aftalte opgaver bliver udført, så der vil 
være frihed til at planlægge nærmere med lederen. Praktikken er ulønnet, men der vil være forplejning de 
dage man sidder på kontoret i Horsens samt under afvikling. Derudover vil man få fribilletter til eventet samt 
en udtalelse efterfølgende fra projektlederen.        
 
Lyder dette interessant og måske som dit næste praktiksted, så skynd dig at sende et cv og en kort motiveret 
ansøgning afsted til projektleder Mette Hein allerede i dag på e-mail mhe@lmo.dk. Vi vil løbende afholde 
samtaler og ansætter når vi finder den/de retter.   
 
Du er altid velkommen til at skrive til projektleder Mette Hein på mhe@lmo.dk eller ringe på telefon 25 18 
56 96, hvis du har spørgsmål. Du kan læse mere om Horsens Dyrskue & Madmarked på 
www.horsensdyrskue.dk eller find os på Facebook www.facebook.com/horsensdyrskue  
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