
 

Vil du gerne have praktisk erfaring med eventplanlægning, markedsføring, webkommunikation og administrative 
opgaver? Så bliv en del af en innovativ organisation og få lov til at prøve dine kompetencer af i den virkelige 
verden hos Fonden for Entreprenørskab, hvor du vil blive tilknyttet teamet for ungdomsuddannelser. 

YOUR SKILLS  

• Du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, markedsføring, 
eventplanlægning eller lignende. 

• Du vil gerne arbejde med markedsføring og kommunikation  
• Du interesserer dig for organisering af events  
• Du kan arbejde selvstændigt, kreativt, energisk og er ikke bange for at gribe røret og være opsøgende 
• Du har sans for detaljen, så kvalitet i opgaveløsningen er vigtig for dig 
• Du kan sætte en opgave i gang og føre den helt i mål  
• Du har lyst til at indgå i et team, der henvender sig til mange forskellige aktører 

YOUR TASKS 

Du kommer til at : 
• arbejde med både planlægning og udførelse af forskellige typer events 
• udarbejde tekster til hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve og mails 
• lave opsøgende markedsføring  
• opdatere hjemmeside (CMS) 
• hjælpe dine kollegaer i teamet med ad hoc opgaver 

WHAT´S IN IT FOR YOU? 

• Du får mulighed for at omsætte teori til praksis og hermed opnå erfaring med kommunikation, 
markedsføring, sociale medier samt planlægning og gennemførelse af events 

• Du får et indblik i "den virkelige verden" og har store muligheder for selv at sætte et personligt aftryk på 
den 

• Du får mulighed for at opbygge et stort netværk, idet vi som fond arbejder med både unge, undervisere, 
erhvervsfolk, etc. 

 

EN TIDLIGERE PRAKTIKANT SIGER...  

”I mit praktikforløb har jeg fået gode praktiske erfaringer med både event- og kommunikationsplanlægning, som 
primært kun bliver berørt teoretisk på studiet. Jeg er blevet tildelt et stort ansvar og har haft mange 
forskelligartede arbejdsopgaver, som jeg har haft rig mulighed for at sætte mit eget præg på. Teamet er meget 
imødekommende, og der er altid en god stemning på kontoret. Jeg har følt mig velkommen fra dag et af og vil til 



 

enhver tid anbefale andre at søge praktik i Fonden for Entreprenørskab”. Michelle F. Madsen, IVK-studerende på 
SDU. 
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Arbejdssted: Fonden for Entreprenørskab, Ejlskovsgade 3D, 5000 Odense C. 

Praktikperiode: januar 2018-juni 2018 (start/slut er fleksibel)   
Arbejdstid: ca. 30t – 32t - og du har naturligvis fri til studiedage og lign. Praktikken er ulønnet, men kommer du 
langvejsfra, har du via uddannelseskortet mulighed for at få dækket dine ekstra rejseomkostninger. Du vil få stillet 
en computer og arbejdsstation til rådighed på kontoret. 

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest 8. december 2017. Vi holder løbende samtaler fra ultimo november og 
besætter stillingen, så snart vi har fundet den rette kandidat. Kortfattet ansøgning og CV sendes via mail til: 
mettem@ffe-ye.dk   

Spørgsmål til stillingen: kontakt projektleder Mette Meulengracht Jensen på tlf. 65 45 24 67 eller mail 
mettem@ffe-ye.dk  

 

HVEM ER VI? 

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videnscenter og omdrejningspunkt for udvikling af 
entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Dette sker igennem aktiviteter, der tilser, at flere 
elever og studerende får introduktion til entreprenøriel tankegang, og at flere uddannelsestilbud skabes i 
samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner. 
Læs mere om Fonden for Entreprenørskab på www.ffe-ye.dk  

Jobbets studierelevans: Eventplanlægning, kommunikation, hjemmesideopdatering, sociale meder, idéudvikling 
mm. 
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