
Kvindemuseet søger kommunikationspraktikant!
Vil du være med til kickstarte debatten om kønnets betydning i samfundet? 

Brænder du for køn- og ligestillingsdebatten? Har du interesse for kulturhistorie og samfundsforståelse? 
Og vil du være med til at udbrede kendskabet om Kvindemuseet, så endnu flere kan deltage i debatten 
om køn, ligestilling, krop, seksualitet og identitet? 

Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt museum, der ud fra et feministisk ståsted arbejder for at  
skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning; historisk, aktuelt og i fremtiden. 
Som kommunikationspraktikant på Kvindemuseet bliver du en del af en travl arbejdsplads i hjertet af  
Aarhus, hvor du får lov til at prøve kræfter med et hav af kommunikationsopgaver.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• Udarbejdelse af indhold til sociale medier - primært Facebook og Instagram
• Opdatering af hjemmeside - nyheder, blogindlæg, kalender m.v.  
• Tekstskrivning af bl.a. nyhedsbreve - både til og for museet og skoletjenesten
• Udarbejdelse og eksekvering af kampagner, fotos og video 
• Udarbejdelse af tryksager for både museet og museumscaféen
• Promovering af events og udstillinger, samt evt. planlægning og afvikling af events
• Andre ad hoc-opgaver

Vi forestiller os, at du:
• Har grundlæggende viden om og interesse for debatten om køn og ligestilling
• Gerne vil blive endnu skarpere til sociale medier og digital kommunikation
• Er en dygtig tekstforfatter, der formår at formidle både fængende og fejlfrit 
• Er opsøgende, nysgerrig og kan opsnappe gode historier til museets forskellige kanaler
• Har kreative evner og tør kaste dig ud i grafiske opgaver
• Kan arbejde selvstændigt, være idérig og kan tage ansvar 
• Har gode samarbejdsevner, er servicemindet og i godt humør 

Det er en fordel, hvis du har kendskab til WordPress og  
inDesign, men det er ikke et krav – ellers lærer du det!  
Vi vil sammen skræddersy et praktikforløb til dig, så  
du får så meget ud af praktikken som muligt. Vi  
evaluerer løbende, sparrer med hinanden og lader  
din mening tælle – og vi har det sjovt imens! 

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTISK INFO 
• Vi søger en praktikant fra relevant videregående uddannelse med  

start februar 2020 og minimum 4 måneder frem
• Du kommer til at arbejde på Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus
• Har du yderligere spørgsmål? Kontakt Julie Rokkjær Birch på 25454523 eller jrb@kvindemuseet.dk
• Send ansøgning, CV og evt. anbefalinger til jrb@kvindemuseet.dk hurtigst muligt
• Der vil blive afholdt samtaler løbende, og vi ansætter, når vi har fundet den rigtige
• Stillingen er ulønnet
• Vi opfordrer alle uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge


