
Madens Folkemøde er Danmarks samlingssted for den demokratiske samtale om 
vores madkultur og fødevaresystemer. Vi giver plads til samtalen, der gør os 
klogere på, hvor vi skal hen som madland. Fra naturen og fødevareproduktionen 
til de fælles måltider, gastronomien og folkesundheden. På Engestofte Gods på 
Lolland sætter vi scenen for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af hele 
madbranchen. Programmet går på tværs af hele værdikæden fra jord til bord, fra 
havet til haverne og fra industri til gastronomi. 

Madens Folkemøde afholdes d. 15.-16. maj 2020. 

Copenhagen Cooking & Food Festival er en årlig tilbagevendende madfestival, 
der hylder den københavnske madscene og Danmark som madland. Festivalen 
består af en række events sammensat til Københavns mange madelskere. 
Cooking i Byen byder på en lang række gastro-events spredt rundt i de 
københavnske gader. Festivalens epicenter på Israels Plads, præsenterer hvert år 
et varieret eventindhold med alt fra anderledes spiseoplevelser til live 
podcastsevents og madbanko. 

Copenhagen Cooking & Food Festival afholdes 21.-30. august 2020.

Som praktikant kan du blive involveret i enten ét eller begge arrangementer. Det 
afhænger af dine interesserer og din praktikperiode. Praktikken skal ligge på et 
tidspunkt i perioden fra januar til august 2020. 

• Interesse for mad- og publikumsoplevelser

• Elsker at tale med mange mennesker

• Er skarp i konceptudviklingen og på at gå fra idé til handling

• Kan se gode sammenhænge mellem koncept, forretning og kommunikationsmuligheder

• Er omstillingsparat og har masser af ’gå-på-mod’

• Har lyst til at lære en masse

Følgende er ikke et krav, men vi klapper i vores hænder, hvis du har erfaring med: 

• Budgettering (Microsoft Excel)

• Afvikling fra andre større events eller festivaler

• Afvikling i restaurationsbranchen

• Adobe-pakken: Indesign, Illustrator, Premiere Pro, Photoshop

Som praktikant hos Madens Folkemøde og Copenhagen Cooking & Food Festival, får 
du en masse erfaring indenfor alle aspekter af udvikling, planlægning og afvikling af 
større events.

Praktikant med fokus på frivillige og partnerskaber

Vi søger en praktikant, der brænder for at få både vores frivillige og vores forskellige 
partnere til at føle sig velkomne og som en vigtig del af vores arrangementer. Praktikanten 
kommer til at have stor indflydelse på udviklingen og håndteringen af frivilligprogrammet 
og forskellige partneraktiviteter. Opgaven med frivilligprogrammet samt kontakten til de 
frivillige vil udgøre den primære opgave.

Vi søger en praktikant, som gerne skal kunne nikke genkendende til følgende: 

MADENS FOLKEMØDE OG
COPENHAGEN COOKING & FOOD FESTIVAL

Har du mod på at være med til planlægge og afvikle nogle af 
Danmarks største madoplevelser? Food Organisation of Denmark, 

virksomheden bag Madens Folkemøde og Copenhagen Cooking & 
Food Festival, søger en innovativ og tjekket praktikant. 

• Du kommer til at sidde på vores kontor i København. Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

• Har du uddybende spørgsmål til praktikforløbet? Ring endelig til Festivaldirektør Stine
Lolk på 53 88 28 03 eller Folkemødechef Sigrid Gjessing på 28 58 43 19

• Send din ansøgning og CV til stine@thefoodproject.dk

• Ansøgningerne behandler vi løbende. Det samme gør vi med samtalerne.

PRAKTISK INFO




