POLITISK INTERESSERET PRAKTIKANT TIL MADENS FOLKEMØDE
Vil du være med til at skabe en åben, ambitiøs og fremadrettet debat om, hvad Danmark skal være som madland?
MADENS FOLKEMØDE er en helt ny begivenhed, der opstår første gang d. 10.-11. maj 2019 på Engestofte Gods på
Lolland-Falster. Vi søger en praktikant, der vil være med til at skabe en programrække af debatter og talks, som
kommer til at skabe genklang i hele Maddanmark.
Om stillingen:
Du bliver en del af et lille team, der arbejder dedikeret med at skabe Madens Folkemøde. Du kommer til at arbejde
tæt sammen projektlederen, hvor I sammen skal udvikle, planlægge og afvikle den politiske og dagsordensættende
del af Madens Folkemøde.
Eksempler på opgaver:
·
Udvikling af koncepter og temaer for debatter
·
Planlægning, koordinering og afvikling af debatter samt lignende aktiviteter
·
Rekruttering af deltagere til debatter og talks.
·
Udarbejdelse af tekst til hjemmeside, nyhedsbreve mv.
Din profil:
Som person er du udadvendt og tør kaste dig ud i nye opgaver. Du er i gang med en relevant videregående
uddannelse som formodentlig er samfundsvidenskabelig. Det er et plus, hvis du har kendskab til fødevarepolitik,
gastronomi og lignende, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med til at skabe et Madens
Folkemøde, der kommer til at skabe genklang i hele den danske madbranche.
Da vi er et lille sekretariat vil der også være behov for, at vi hjælper hinanden og løser opgaver af forefaldende og
praktisk karakter.
Om Madens Folkemøde:
Madens Folkemøde ønsker at skabe rammen for en åben, ambitiøs og fremadrettet debat om Danmarks fremtid
som Madland. Det første Madens Folkemøde vil løbe af stablen d. 10.-11. maj 2019 på Engestofte Gods på Lolland. Bag
folkemødet står en bestyrelse bestående af nogle af fødevareområdets mest markante stemmer.
På Madens Folkemøde diskuteres alt det, der er vigtigt for vores mad. Hvem skal lave den? Hvordan skal de lave
den? Hvilke vilkår skal de have, når de laver den? Hvordan bliver vores mad reelt bæredygtig? Hvad gør maden ved
vores sundhed? Hvordan bliver vores børn bedre madmennesker end os? Og kan smag ændre den måde, vi lever på?
Med Madens Folkemøde sættes det HELE til debat i to dage. Alle med noget begavet på hjerte skal kunne komme til
orde. Vi skal tale om både store og små ting, men altid med en klar ambition om at blive klogere sammen.
Praktikvilkår og ansøgning
Vi søger en praktikant til første halvdel af 2019. Vi er åbne i forhold til timetal og studiearbejde forstående over for krav
stillet af dit uddannelsessted. Vi håber på en fleksibel praktikant med forståelse for arbejdets karakter. Angiv venligst
i ansøgningen, hvilke krav studieordningen på din uddannelse stiller til din praktik (periodens længde, antal timer, etc.).
Der udbetales ikke løn for praktikperioden, men vi tilbyder morgenmads- og frokostordning. Praktikperioden skal vare
mindst 3 måneder.
Sekretariatet er placeret hos Food Organisation of Denmark (FOOD) i Valby som bl.a. også står for nogle af landets
største madfestivaler såsom Copenhagen Cooking og Food Festival i Aarhus.
Ansøgningsfrist er 1. december 2018. Send en kort ansøgning og CV til Sigrid Gjessing på sigrid@thefoodproject.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kontakt projektleder Sigrid Gjessing på tlf. 28 58 43 19.

