
 
 
 

Vil du være med til at skabe markant og iøjnefaldende kommunikation om Sort/Hvids kunst og visioner? 

Som praktikant hos Sort/Hvid får du mulighed for at prøve kræfter med alle former for markedsføring, 

salg og kommunikation.  

Opgaverne er varierede, men som udgangspunkt kommer du til at bistå teatrets 

kommunikationsansvarlige med f.eks. opdatering og vedligehold af hjemmeside, løbende SoMe opgaver 

på forskellige medier, samt tekstbearbejdning til SoMe, hjemmeside og tryksager. 

Du vil blive en del af et stærkt arbejdsfællesskab med højt til loftet og mod til at gå nye veje og få masser 

af erfaring fra kommunikationsarbejdet på et af Københavns mest toneangivende teatre. 

 

Du brænder for at kommunikere gode historier og events, du kan arbejde selvstændigt og er god til at 

samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder. 

Du er studerende på en videregående uddannelse og har mulighed for at have en praktikperiode på min. 

4 måneder i foråret 2020. 

Du må gerne være en haj til Facebook og Instagram og have erfaring med MailChimp og evt. også 

InDesign og Photoshop. Du er selvfølgelig velbevandret i Office-pakken. 

Praktikken er ca. 30 timer om ugen med hensyntagen til dit studie. Praktikken er ulønnet. 

 

Lyder det som dig? Så skynd dig at sende din ansøgning og dit CV afsted til job@sort-hvid.dk senest 

søndag d. 17. november 2019. 

Vil du gerne vide mere om praktikken, kan du kontakte administrativ chef på Sort/Hvid Mette Bryndum 

på mette@sort-hvid.dk. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

 

Sort/Hvid er et lille storbyteater i Københavns Kommune. Vi skaber teater, performances, opera, ballet, 

skulpturer og virtuelle værker, der undersøger aktuelle samfundsmæssige og politiske emner på tværs af 

genre og form. Siden 2011 har teatret været under kunstnerisk ledelse af Christian Lollike, i 2014 

skiftede teatret navn fra CaféTeatret til Sort/Hvid, og i 2016 flyttede vi til Kødbyen, hvor vi har indrettet et 

moderne teaterhus, der åbnede i starten af 2017. 

 

Persondata  

Vi behandler alle ansøgninger fortroligt. Personoplysninger vil blive opbevaret og behandlet med henblik på at behandle din 

ansøgning. Ansøgning og personoplysninger opbevares sikkert og vil efter endt ansættelsesforløb blive slettet. 
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