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Kommunikation- og
multimediepraktikant i Hafnia-Hallen
Hafnia-Hallen er en ny og innovativ idrætsfacilitet med et stort fokus på
kunderne og de behov, de har. Vores kunder og gæster er en blanding af
foreninger, skoler, virksomheder og private. Vi har fokus på, at gæsterne får
den bedste oplevelse, når de er aktive, er til møde, undervisning eller køber
en kop kaffe i hallen, og vi har som mål at optimere anvendelsen af hallen
igennem en innovativ tilgang til facilitetsudnyttelse og kunderelationer.
Vi forestiller os, at du har stor interesse for at udvikle dit potentiale gennem
din praktikperiode i Hafnia-Hallen og kan se dig selv arbejde nedenstående
områder.

Kundekontakt: Vi har stort fokus på vores kunder i Hafnia-Hallen. Du
vil som en del af praktikperioden være i tæt kontakt med vores daglige
gæster og indgå i vores interne vagtturnus, hvorfor du skal forvente lidt
weekend- og aftenarbejde.
Dine kvalifikationer og personlige karakteristika:
•

Du er nytænkende og har stor teknisk snilde

•
•

Du har sans for grafiskdesign, billede og videoredigering
Du er ansvarsbevidst, får tingene til at ske og følger opgaverne
til dørs.
Du trives med at arbejde såvel selvstændigt som i teams
Du er mødestabil og bidrager til en positiv stemning i et godt,
og til tider hektisk arbejdsmiljø.

•
•

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
Grafisk udtryk: Hafnia-Hallens dynamiske og innovative tilgang til leg,
idræt og sport skinner markant igennem i Hallens arkitektur og
designkoncept, som i øvrigt er prisvindende, og vi forestiller os, at du er
interesseret i at videreudvikle på hallens stringens i hallens fysiske, grafiske
udtryk.
Web & SOME: Ud fra samme princip arbejder du på at optimere og udvikle
Hafnia-Hallens hjemmeside og sociale medier, så designet matcher
ovennævnte, og så indholdet passer til vores kommunikation. Herunder
produktion og redigering af foto- og videomateriale.

Interesseret?
Så send din ansøgning til os senest 30. juni 2021 til:
maria@hafnia-hallen.dk
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til
Maria – 30273512.
Din henvendelse behandles fortroligt.

Hafnia-Medlems App: Vi ønsker at være i konstant udvikling og lige pt.
drømmer vi om at udvikle vores egen medlems-app, måske har du viden
om dette felt også?
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