
Sort/Hvid søger en studentermedhjælper til kommunikation 
 
Vil du være med til at skabe markant og iøjnefaldende kommunikation om Sort/Hvids kunst og 
visioner? Vi søger en studentermedhjælper, som skal arbejde med kommunikation og sociale 
medier.   
 
I samarbejde med teatrets salgs- og kommunikationsansvarlige kommer du til at arbejde med 
kommunikation af Sort/Hvids forestillinger og events. Jobbet indeholder varierende opgaver som 
for eksempel arbejde med sociale medier, undervisningsmateriale, hjemmeside og forefaldende 
kommunikationsarbejde. Du vil blive en del af et lille, men ambitiøst team med stort drive og 
stærkt kollegialt fællesskab. 
 
OM DIG 
Du synes, det er fedt at kommunikere på sociale medier og bruge tid på at finde den helt rigtige 
overskrift. Du er frisk på at tage fat på opgaver, der opstår her og nu, men har også lyst til at 
fordybe dig i opgaver, som du arbejder med over længere tid. Du kan arbejde selvstændigt, er 
proaktiv og har mod på at prøve noget nyt. Hvis et opslag på Facebook ikke får den ønskede 
opmærksomhed, så forsøger du bare igen. Du har lyst til at blive en del af vores team, prøve dine 
færdigheder af og lære noget.  
 
Det er en fordel, hvis du har erfaring med at optage og redigere video til sociale medier, men det 
vigtigste er, at du har lyst til at gå kreativt til opgaverne.  
 
Vi forestiller os, at du læser kommunikation, markedsføring, teater- og performancestudier eller 
lignende og har minimum to år tilbage på din uddannelse.  
 
Vi KAN TILBYDE 
Stillingen er på ca. 10-15 timer om ugen, men det vil svinge hen over en sæson, hvornår vi har 
travlt. Derfor forventer vi fleksibilitet og kan samtidig også være fleksible i eksamensperioder.  
Vi forventer, at du kan tiltræde i august 2021.   
 
Send en motiveret ansøgning og CV til job@sort-hvid.dk senest 1. juni 2021. 
  
Vil du gerne vide mere om stillingen, kan du kontakte salgs- og kommunikationsansvarlig Maja 
Vadum Larsen på maja@sort-hvid.dk. Skriv ”Studentermedhjælp” i emnefeltet. Vi holder samtaler 
den 7. og 8. juni 2021.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.   
 
Venlige hilsner 
Sort/Hvid 
 
OM SORT/HVID 
Sort/Hvid skaber teater, performances, opera, ballet, skulpturer og virtuelle værker, der 
undersøger aktuelle samfundsmæssige og politiske emner på tværs af genre og form. Teatret 
ledes af kunstnerisk direktør af Christian Lollike og holder til i en tidligere slagtehal i Kødbyen på 
Vesterbro i København. Fra 2021 er Sort/Hvid udnævnt til scene for musikdramatik af Statens 
Kunstfond.  
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