
Sangens Hus
Alle har en stemmeEr du en sand storyteller med øje for skarpe vinkler til de rigtige platforme? Brænder du 

for at lave kreativt indhold, der får målgruppen til at tage action? Og vil du være med til at 
udvikle sangkulturen i Danmark? Så er der en god chance for, at 
du er præcis den kommunikationspraktikant, vi er på udkig efter til efteråret 2020.

Du kommer til at

• producere kreativt indhold som fx video, billeder og infografik
• skrive blogindlæg og nyheder
• nytænke og styre nyhedsovervågning
• drive vores sociale platforme
• bidrage til vores SoMe-strategi
• udarbejde nyhedsbreve 

Vi forventer, at du

• skriver fejlfrit og har styr på komma’et
• forstår at målrette budskaber til forskellige målgrupper og platforme
• ved, hvordan man opbygger og skriver en artikel, så den er æggende, vækkende og dækkende
• har indgående kendskab til og evt. faglig erfaring med Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram
• kan holde overblik - også når du har mange opgaver på en gang
• er engageret og selv tager initiativ

Det er et plus, hvis du

• har erfaring med mobilvideo og fotografering
• føler dig hjemme i InDesign
• kan navigere i WordPress

Du bliver en del af

• en projektorganisation i rivende udvikling med større og større efterspørgsel
• en arbejdsplads med stort fagligt råderum og rig mulighed for indflydelse på dine opgaver
• et team med nærværende og rummelige kolleger, hvor der er plads til både arbejdsro og grin 
• et inspirerende fagligt miljø, hvor vi lærer af hinanden og udvikler os sammen

Vores vision er at styrke og udvikle sangkultur på alle niveauer og indenfor alle genrer. Fundamentet for 
Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på 
at fremme sang i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter. 

Sangens Hus har hovedkontor i Herning, og der vil være mulighed for hjemmearbejde og tilskud til transport. 
Praktikken er ulønnet, men vi har kaffe, te og frugt ad libitum - og så fejrer vi selvfølgelig små og store succeser 
med kage. 

Send din ansøgning til kontor@sangenshus.dk og skriv “Kommunikationspraktikant“ i emnefeltet. 
Ansøgningsfrist er fredag den 15. maj.

Vil du vide mere? 
Kontakt udviklingschef Heidi Kudahl på tlf. 27 57 20 10.

www.sangenshus.dk 
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