
 
 

 

 
Praktikant til Start Up Programme 
Tænder du på kommunikationsstrategier & event management? Vil du gøre en forskel for studerende, der 
ønsker at blive iværksættere? Så er du måske vores nye praktikant lige nu og her! 
 
Vi søger en praktikant til 3-6 mdr. praktikforløb, og vi forestiller os, at du:  

 er i gang med en videregående uddannelse som f.eks. kommunikation, marketing, entreprenørskab/innovation – men 

vigtigst er, at du er motiveret for at lære nyt. 

 kan arbejde både kreativt og struktureret og også trives med administrative opgaver, der rammer dit bord. 

 finder det er interessant at arbejde med kommunikation både mundtligt/skriftligt og på dansk/engelsk. 

 er ambitiøs med fokus på kvalitet og  nytænkning. 

 kan tage fat i hektiske og travle perioder. 

Arbejdsopgaver: 

 Praktisk koordinering og administrative opgaver i forbindelse med events i Start Up Programme. 

 Udvikle kommunikation til hjemmeside, facebook, nyhedsbreve og mails. 

 Arbejde med strategisk markedsføring henimod events 

What’s in it for you? 

 Omsæt din viden til praksis . 

 Konkret arbejdserfaring til dit CV. 

 Udvidelse af netværk, da FFE arbejder med erhvervsliv, studerende og undervisere. 

 Indflydelse på planlægning og udførelse af egne arbejdsopgaver. 

EN TIDLIGERE PRAKTIKANT SIGER… 
”Hos FFE får du rig mulighed for at dykke ned i spændende projekter, hvor din stemme tæller. Jeg har i høj grad styrket mine kommunikative 
kompetencer både i forhold til at markedsføre events, konkurrencer og nye initiativer på diverse platforme, men også i forhold til 
samarbejdspartnere, teamsamarbejde og projektledelse. Der var altid fart på kontoret, højt humør og mange to-do’s. Dog vigtigst af alt var det 
at se progressionen ved vores daglige arbejde, og hvordan det er med til at gøre en forskel for de studerende og deres videre entreprenante færd 
landet over.”  Sabina Bigom, BCM-kandidatstuderende, CBS 
 
Hvad er Start Up Programme?  
Start Up Programme er et entreprenørskabsprogram, -konkurrence og inspiration til undervisningsforløb for studerende 
på erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske og kulturelle uddannelser samt maritime uddannelser. Læs 
mere om Start Up Programme her. Læs mere om Fonden for Entreprenørskab her. 
 
Praktiske informationer 
Arbejdssted: Fonden for Entreprenørskab har hovedsæde i Odense og kontor i København. Der vil forekomme 
rejseaktivitet rundt omkring i landet i løbet af din praktik. 
 
Praktikperiode: August - november 2018 (start- og slutdato afhænger af dig og dit studieforløb). 
 
Arbejdstid: Som udgangspunkt fuld tid, 37 timer om ugen. Men du får naturligvis fri til eksaminer, studiedage o. lign. 
Praktikken er ulønnet.  
 
Kontakt og ansøgning 
Ansøgningsfrist senest d. 1. maj kl. 12.00. Send ansøgning og CV til carina@ffe-ye.dk 
 
Vi afholder samtaler ugen efter ansøgningsfrist. Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Ved spørgsmål kontakt projektleder Carina Hammer på 2445 7675 

http://sup.ffe-ye.dk/start-up-programme
http://www.ffe-ye.dk/fonden/om-fonden
mailto:carina@ffe-ye.dk

