Grafisk praktikant ved Food Maker
Vi søger en grafisk praktikant i projektet Food Maker i Folkesundhed Aarhus, Strategi og Forebyggelse
i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune i perioden ultimo januar og min. 10 uger frem.
Kort om Food Maker
Food Maker er et projekt, som handler om at fremme sundhed og trivsel hos unge mellem 16 og 28
år gennem madglæden og fællesskab. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Aarhus TECH, VIA
University College samt FOF Aarhus er samarbejdspartnere. Essensen af Food Maker er madglæde,
fællesskab, engagerede unge og madevents, hvor unge laver mad.
Hos Food Maker er tempoet højt og hverdagen omskiftelig. Du får som praktikant hos os muligheden
for at arbejde med mange forskellige projekter, og have indflydelse på dine egne opgaver. Det er
vigtigt, at du sætter din faglighed i spil, og har mod på at arbejde selvstændigt. Vi tror på, at når du får
ansvar og indflydelse, så kommer det til gavn for både dig og Food Maker.
Du kommer til at indgå som en del i et projektteam, hvor vi arbejder med en flad struktur. Vi er fem
ansatte og 3-5 praktikanter med forskellige fagligheder. Vi sætter det sociale miljø højt, og har en
afslappet tone, hvor der altid er mulighed for sparring og udvikling af idéer sammen.
Vi forventer, at du som grafisk praktikant deltager i forskellige Food Maker events for at få en større
indsigt i projektet. Det betyder, at du har fleksible arbejdstider og dage med aftenarbejde. Din
arbejdstid er fuldtid 37t inkl. frokostpause, hvor der er mulighed for at tilpasse eventuel
undervisning og afspadsere aftenarbejde.
Vi forventer, at du har kendskab til og/eller erfaring med:
• InDesign
• Illustrator
• Photoshop
• Wordpress
Dine opgaver kan fx være:
• Designudvikling og opsætning fx: postkort, plakater, coverbilleder og foldere
• Vedligeholdelse af hjemmeside, herunder: grafisk opsætning, layout og brugervenlighed
• Udvikling af logoer
• Opsætning samt bestilling af produkter til tryk
Praktikstedet er placeret i Folkesundhed Aarhus, Høgevej 25b, 8210 Aarhus.
Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til projektleder Katja Gaard Jønsson på mail:
kagj@aarhus.dk. Yderligere info og kontakt på tlf.: 4185 7828.
Praktikken er ulønnet.
Ansøgningsfristen er d. 11. november 2018 og samtaler forventes afholdt i uge 46-47.
Du kan se mere om projektet på vores hjemmeside: www.foodmaker.dk og vores facebookside:
www.facebook.com/foodmakerdk/
Søg stillingen via linket her: https://bit.ly/2EdrgZh

