
 
Er du en haj til sociale medier og drømmer du om at få praktisk erfaring med det?  
Har du styr på fængende tekster og har kreative ideer til markedsføring?  
Kunne du tænke dig at prøve kræfter med eventproduktion? Og få indblik i oplevelsesbranchen, hvor 
omdrejningspunktet er spændende og involverende oplevelser for gæsterne?  
 
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 fødevarer herunder læring og involverende oplevelser 
for store og små. I 2021 afholdes nr. 150 i rækken af dyrskuer i Horsens som vi fejrer med et jubilæumsevent d. 
19. – 20. juni på Dyrskuepladsen i Horsens. 
 
Vi søger en person, som i sit praktikforløb ønsker at få hands-on erfaring med kommunikation og markedsføring, 
og afprøve de mange forskellige berøringsflader det indebærer. Dine opgaver i rollen som Content Creator 
spænder bredt fra strategi til udvikling og udførelse. Du vil f.eks. sidde med 
… Ansvaret for og udarbejdelse af content plan samt indhold til Facebook og Instagram.  
… Udvikling af eventmateriale herunder skilte, banner, brochure, posters mm. 
… Pressearbejde i form af indhold til pressemeddelelser.  
… Annoncehåndtering på både online og offline medier  
… Kontakt med eksterne deltager omkring branding og sponsorater  
… Kommunikationen under afvikling, med fokus på at opsøge den gode historie. 
 
Din profil 
Du har en naturlig interessere for markedsføring og kommunikation, og gerne under uddannelse i samme  
Du er en dygtig formidler på både det online og offline medie  
Du vil gerne arbejde med events og har måske endda erfaring med i bagagen  
Det er et stort plus, hvis du har grafisk kunnen i programmer som Adobe, Canva mm.  
Du er god til at samarbejde, passioneret, selvstændig og ansvarlig med gåpåmod og godt humør 
 
Om stillingen  
Arbejdsopgaverne aftales i fællesskab ud fra din profil og interesse, men som minimum ovenstående.  
Arbejdsstedet er i Landbrugets Hus i Horsens. Hjemmearbejde kan forekomme alt afhængig af situationen i landet. 
Dog vil projektlederen altid være tilgængelig i forhold til sparring.  
Arbejdstiden er ca. 30 - 37 timer om ugen. Man skal forvente, at der vil være mindre arbejde i starten, og jo tættere 
man kommer afvikling, jo mere arbejde vil der være. Under afvikling vil dagene være lange.  
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 send dit cv samt en kort motiveret ansøgning til 
projektleder Mette Hein på e-mail: mhe@lmo.dk. Vi vil løbende afholde samtaler og ansætter når vi finder den/de 
rette personer. Du er altid velkommen til at kontakte projektleder Mette Hein på mhe@lmo.dk eller ringe på 
telefon 25 18 56 96, hvis du har spørgsmål.  
 
Vi glæder os meget til at høre fra dig. 
 
 
 

 


