COPENHAGEN COOKING FESTIVAL
Vær med til at skabe Københavns største madfestival

Har du mod på at planlægge og afvikle større madoplevelser under
Københavns største madfestival? Food Organisation of Denmark,
virksomheden bag Copenhagen Cooking Festival, søger innovative og
tjekkede praktikanter til vores produktions- og afviklingsteam.

Copenhagen Cooking & Food Festival er en årlig tilbagevendende madfestival, der
hylder den københavnske madscene og Danmark som madland. Festivalen består af
to programrækker sammensat til Københavns mange madelskere og hyggespredere.
(1) Copenhagen Cooking i byen, som byder på en lang række gastro-events spredt
rundt i de københavnske gader og (2) festivalens epicenter på Israels Plads, som
hvert år præsenterer et varieret eventindhold med alt fra anderledes spiseoplevelser
til live podcastsevents og madbanko.

Vi søger en praktikant, som gerne skal kunne nikke genkendende til følgende:
•

Vi søger en praktikant, som sammen med vores faste afviklingshold, kan være med
til at udvikle, planlægge og afvikle festivalens mange gæsteoplevelser. Dit primære
ansvarsområde bliver fastlagt sammen med vores produktionsansvarlige, men vil i
2019 hovedsageligt koncentrere sig om programmet på festivalpladsen. Da vi er en
fleksibel organisation og alle hjælper alle herinde, kan det ikke udelukkes, at du
også kommer til at prøve kræfter med vores events ude i byen.
•
Praktikforløbet foregår i forårsemestret fra februar til august, men da festivalen
afvikles i slutningen af august, er vi fleksible med perioden.

Interesse for mad- og publikumsoplevelser
• Elsker at tale med mange mennesker
• Kan have mange bolde i luften på samme tid
• Er skarp i konceptudviklingen og vil gerne gå fra idé til handling
• Har god koordineringssans og kan manøvrere rundt i et budgetark
Kan se gode sammenhænge mellem koncept, forretning og kommunikationsmuligheder
• Er omstillingsparat og har masser af ’gå-på-mod’
• Har lyst til at lære en masse

Følgende er ikke et krav, men vi klapper i vores hænder, hvis du har erfaring med:

•

• Budgettering (Microsoft Excel)
• Afvikling fra andre større events eller festivaler
• Afvikling i restaurationsbranchen
Adobe-pakken: Indesign, Illustrator, Premiere Pro, Photoshop

Som praktikant hos Copenhagen Cooking Festival, får du en masse erfaring med alle
aspekter af udvikling, planlægning og afvikling af større events. Vi har et varieret program, og
du har derfor mulighed for at arbejde med flere forskellige oplevelsesformer som: middage,
workshops, liveshows, koncerter, konkurrencer og meget mere. Du kommer til at få indblik I,
hvordan vi udvikler vores events, arbejder med milepælsplanlægning og skaber forretning i
den kreative branche samt sammensætningen festivalens ambitiøse program. Yderligere får
du konkret erfaring med selve produktionen af festivalpladsen og ledelsen af de enkeltstående
events.

PRAKTISK INFO
•
•
•
•
•

Vi søger en praktikant fra en relevant uddannelse som Leasure Management, Performance
Design, el. Oplevelsesdesign
Du kommer til at sidde på vores kontor i København. Vigerslev Allé 18, 2500 Valby
Har du nogle uddybende spørgsmål til praktikforløbet, så ring endelig til produktions- og
programansvarlig Christian Tranberg Holm på 23 74 47 19
Ellers er det bare at sende din ansøgning og CV til Christian@thefoodproject.dk
Ansøgningerne behandler vi løbende. Det samme gør vi med samtalerne.

HVEM ER VI?
Copenhagen Cooking Festival er en nonprofit festival ejet af FOOD (Food Organisation of
Denmark). FOOD blev startet tilbage i 2010 for at skabe international interesse for dansk og
nordisk gastronomi og madkultur. Vores ypperste opgave er i dag at fremme dansk mad og
gastronomi. Både nationalt og internationalt. Det gør vi blandt andet ved at markedsføre
nordisk gastronomi og kvalitetsfødevarer til udenlandske medier samt organisere og afvikle
lang række events inden for gastronomi og oplevelser med fødevarer. Heriblandt vores egne
madfestivalerne Copenhagen Cooking Festival og Food Festival i Aarhus.
https://www.thefoodproject.dk/

