
Sort/Hvid søger en praktikant til kommunikation og markedsføring – 15-25 timer/uge 

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 og kommunikation.  

Praktikken vil indeholde mange og varierede opgaver, herunder, men ikke afgrænset til, research 
på digitalt indhold til events og forestillinger, opdatering og vedligehold af hjemmeside, sparring om 
SoMe-strategi, tekstbearbejdning til forskellige medier og tryksager samt forefaldende 
kommunikationsarbejde. 

VI TILBYDER: 
• En plads i et stærkt arbejdsfællesskab med højt til loftet og mod til at gå nye veje 
• Mulighed for meget ansvar og medindflydelse på opgaver 
• Løbende sparring og feedback 
• Masser af erfaring fra et af Københavns mest toneangivende teatre  

VI FORVENTER AT: 
Du brænder for at kommunikere gode historier og events, du er åben og god til at samarbejde med 
mange forskellige mennesker og fagligheder. 

• Du er proaktiv, ambitiøs og kommer i mål med opgaver til aftalt tid  
• Du brænder for digital formidling og bidrager med egne idéer 
• Du skriver fejlfrit og med interesse for specifikke målgrupper 
• Du er grundig i din opgaveløsning, så ingenting bliver glemt eller overset 

Du læser eller har læst kommunikation, markedsføring, digital strategi og design eller lignende. 

Du er en haj til Facebook og Instagram og har gerne erfaring med MailChimp. Erfaring med 
InDesign og Photoshop vil også være et plus. Du er selvfølgelig velbevandret i Office-pakken. 

PRAKTISK 
Vi forestiller os, at praktikken er ca. 15-20 timer om ugen, og at du har mulighed for at være hos os 
i min. 4 måneder. Vi ser gerne, at du kan starte ca. i løbet af oktober 2019. Praktikken er ulønnet. 

Har du en kreativ pen, styr på kommareglerne og interesse for kunst og kultur, så skynd dig at 
sende din ansøgning og dit CV afsted til job@sort-hvid.dk senest søndag d. 1.september 2019. 

Vil du gerne vide mere om praktikken, kan du kontakte administrativ chef på Sort/Hvid Mette 
Bryndum på mette@sort-hvid.dk. Skriv ”Praktikant til kommunikation” i emnefeltet. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 
 
Kort om Sort/Hvid 
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. 

mailto:job@sort-hvid.dk
mailto:mette@sort-hvid.dk

