Vil du være med til at
skabe Europas største
demokratifestival for
unge?
Så søg om stillingen som
projektmedarbejder NU!

Om stillingen
Ungdomsbureauet afholder
Ungdommens Folkemøde i
september for fjerde gang.
Arrangementet forventes at samle
omkring 30.000 unge og over 100
forskellige organisationer til to dage
med debatter, talks, kunst og kultur.
Vi søger nu en ekstra medarbejder til
at hjælpe med den logistiske og
praktiske koordinering og
planlægning af festivalen.
Opgaverne varierer med alt fra
indretning af festivalpladsen,
indgåelse af diverse samarbejder,
tværgående koordinering,
indhentning af tilladelser og afvikling
af festivalen. Kort sagt vil du have
medansvar for alle de praktiske
funktioner ved en større festival.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er studerende,
men også nyuddannede med mod
på en deltidsstilling kan ansøge.
Du har erfaring med at arrangere
festivaler eller med planlægning af
større arrangementer. Du kommer til
at planlægge og udføre festivalen i

sammen med resten holdet, bl.a.
med en masse frivillige kræfter,
derfor er erfaring med frivillighed
også et plus. Du skal have masser af
gå-på-mod og gode organisatoriske
evner - med både praktiske og
analytiske kompetencer.
Du vil få stor indflydelse på
opgaveløsningen, og vi sikrer en stejl
læringskurve med masser af
udfordrende og spændende
opgaver. Du bliver en del af en lille
og fleksibel organisation i hastig
udvikling, som du vil få mulighed for
at præge.

Praktisk
Arbejdstiden vil i udgangspunktet
være 15 timer ugentligt, men i
månederne op til afvikling af
festivalen forventes op mod 37 timer
ugentligt. Stillingen er timelønnet, og
der er tale om en ubegrænset
ansættelse.
Jobstart er snarest muligt, men
senest den 15. juli, og der er
begrænset mulighed for ferie efter
denne dato og frem til afvikling, som
foregår d. 30. august til 8. september.

Om Ungdomsbureauet
Ungdomsbureauet er en non-profit
organisation, der arbejder for at
fremme unges samfundsengagement. Det gør vi gennem platforme som festivaler, workshops,
bogprojekter og meget mere, der
engagerer unge i samfundsdebatten
og politiske beslutningsprocesser.
Alle projekter bliver til virkelighed i
vores tårn i Slotsgade på Nørrebro.
Stemningen på kontoret er højt som
tårnet, uanset om det er over den
fælles frokost, til fredagsbar, i
samarbejdet med andre
organisationer, eller når vi
brainstormer på nye projektidéer.

Hvordan søger du?
Send ansøgning, cv og andre
relevante dokumenter til
job@ungdomsbureauet.dk senest
tirsdag d. 18. juni kl. 15. Samtaler
foregår i udgangen af uge 28.
Hvis du har relevante spørgsmål til
stillingen, kan du kontakte
logistikchef Nicolai Boysen på
nicolai@ungdomsbureauet.dk eller
tlf. 29 63 89 38.

