Er du Trapholts nye
eventkoordinatorelev?
Lyder kommunikation og events i en verden af
kunst og design som din fremtid de næste to år?
Trapholt - Museum for moderne kunst og design søger en eventkoordinatorelev,
der er klar til at prøve kræfter med en afvekslende hverdag, hvor kommunikation og events er i fokus. Du vil få en grundig oplæring i udvikling, planlægning,
markedsføring og gennemførelse af store og små events på et statsanerkendt
kunstmuseum.

Som eventkoordinatorelev bliver du en del af det team, der har ansvaret for
arbejdet med museets mange events. Eksempelvis:
Ferieaktiviteter
Kunsthåndværkermarkeder
About Wood og lignende endagsevents
Ferniseringer og øvrige arrangementer
Omvisninger i og daglige introduktioner til museets aktuelle
udstillinger
Museets medlemsklub er en væsentlig ambassadørgruppe. Du vil medansvarlig
for udvikling og drift af hele klubsystemet samt være den daglige kontaktperson
til klubmedlemmerne.
Effektiv, målrettet og engagerende kommunikation er vigtigt for Trapholt. Du
bliver bl.a. medansvarlig for de sociale medier (Facebook og Instagram mv.) og
nyhedsbreve.
Du skal være klar til at møde de mange forskellige typer af gæster, der dagligt
besøger museet. Du kommer til at have personlig kontakt til gæsterne og er, som
frontpersonale, med til sikre, at alle får den bedste museumsoplevelse.
Vi forventer, du er en engageret og udadvendt person. Du har lyst til at skabe
gode oplevelser i et samarbejde med dygtige kollegaer. Du trives med en travl
hverdag og kan stadig holde fokus på deadlines. Du er god til at kommunikere
både skriftligt og mundtligt og du kan begå dig på engelsk og også gerne på
tysk.
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Formelle uddannelseskrav:
Vi forventer at du opfylder overgangskravene til eventkoordinator-uddannelsen.
En gennemført EUX eller HHX på en handelsskole giver adgang uden at skulle
suppleres.
En EUD med fagretning event giver adgang.
Har du en studentereksamen (hf, stx, htx) skal denne være suppleret med en
EUD-student med fagretningen event.
Hvis du er over 25 år, da du gennemførte eud/eud-s eller eux, så skal du medsende din realkompetencevurdering, som erhvervsskolen har foretaget for dig.
Et hg grundforløb (hg2, hgv, hgs), hvor der øverst på beviset står eventkoordinator er også adgangsgivende.
Tiltrædelse: pr. 1. august 2019 – vi forventer at afvikle samtaler mandag den 3.
juni 2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrationschef Ulla Hygum ullhy@trapholt.dk
Ansøgning inkl. dokumentation for uddannelse, bedes fremsendt til administrationschef Ulla Hygum ullhy@trapholt.dk i et samlet dokument, senest mandag
den 27. maj 2019.
Læs mere om Trapholt på museets hjemmeside www.trapholt.dk
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