Vi søger: Eventkoordinatorelev til Storms Pakhus
I Storms Pakhus søger vi vores første eventkoordinatorelev. Her vil du komme til at arbejde med at
skabe oplevelser for hele Odense - både store og små. Med omdrejningspunktet mad og kultur, har
Pakhuset mange forskellige typer af events. I 2018 afviklede huset over 500 events, herunder både
kokkeskoler, koncerter, markeder, smagninger, danseaftener, cykelklub og børneworkshops.
Mulighederne er mange, og måske sidder du med den næste store idé?

Dine primære opgaver:
- Idéudvikling på nye events- og tiltag i Storms Pakhus.
- Planlægning, afvikling og evaluering af events i Pakhuset.
- Diverse praktiske opgaver i forbindelse med events i huset.
Vi forstiller os:
- Du er åben og udadvendt, og har lyst til at lære nyt.
- Du arbejder struktureret, og er stærk på en computer.
- Du er god til at overholde deadlines, aftaler og er god til at gribe og jonglere med de bolde
man kaster til dig.
- Du er dygtig til skifteligt dansk.
- Du har mod på at tage ansvar.
- Teknisk snilde (eller lyst til at lære), er et plus.
Til gengæld tilbyder vi:
- Du får lov til at prøve kræfter med mange forskellige typer af opgaver.
- Du får lov til at sætte dit eget præg på retningen af din uddannelse, så du (også) kommer til
at arbejde med netop det du syntes er sjovt.

En typisk arbejdsdag kræver at du kan arbejde struktureret, men med en kreativ tilgang til
opgaverne. Dine arbejdstider bliver primært mellem kl. 9 og 17, men når der er events om aftenen
og i weekenderne, vil vi også havde brug for at du kan arbejde om aftenen og i weekenderne.

Om os:
Storms Pakhus er Odenses første street food marked, hvor en gammel lagerhal i 2017 blev
forvandlet til et street food mekka med plads til 16 forskellige madboder, 8 barer, 12 kreative
erhverv samt dagligt torvesalg.
I Storms Pakhus har vi samlet de største ildsjæle fra Fyn. Fælles for alle vores stadeholdere er, at de
brænder for lige netop det de er gode til – hvilket vi også søger ved en kommende
eventkoordinatorelev.
Om uddannelsen:
Eventkoordinatoruddannelsen er en 2-årig erhvervsuddannelse, hvor du veksler mellem arbejde og
korte skoleophold.
For at blive eventkoordinatorelev i Storms Pakhus er det en forudsætning, at du har bestået
handelsskolens grundforløb, der kvalificerer dig til eventkoordinatoruddannelsens hovedforløb. Du
kan læse mere om uddannelsen til eventkoordinator på UddannelsesGuiden.
Ansøgning:
Er du vores nye elev? Så send din ansøgning senest onsdag d. 20. marts 2019 til Eventchef Helene
Marie Ottosen på helene@stormspakhus.dk. Har du spørgsmål, er du også velkommen til at skrive
hertil.
Vi glæder os til at høre fra dig!

