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Studiejob: Formidlingsstudent til MindLab
Vi er vilde med dig
Du er i gang med den sidste del af en videregående uddannelse inden
for formidling, medieproduktion eller grafisk design. Du interesserer dig for, hvordan ny viden og udvikling af den offentlige sektor
kan formidles gennem audiovisuel kommunikation, så det bliver let
tilgængeligt og inspirerende.
Det er vigtigt, at du har en positiv indstilling til nye udfordringer, tager initiativ og at du kan lide at gøre dig umage. Du elsker
udfordringer, der skal løses kreativt, og bliver motiveret af at
være iblandt dygtige mennesker. Som person er du kreativ, ambitiøs,
pligtopfyldende og kan på baggrund af korte og præcise brief prioritere dine opgaver, arbejde struktureret og holde fokus, når det går
hurtigt.
Du skal være rutineret bruger af programmer som primært Premiere,
men også meget gerne InDesign, Photoshop, Adobe Acrobat Pro og Illustrator. Du skal kunne tage billeder, filme og klippe, og måske kender du til lydprogrammet Hindenburg. Kendskab til WordPress er også
nødvendigt.
Det skal du lave
Du vil i tæt samarbejde med vores designere og kommunikationsfolk
arbejde på at styre og udvikle vores audiovisuelle kommunikation.
Din rolle vil være at varetage produktion af lyd og film til vores
projekter og hjemmeside. Samt udvikle og opdatere vores kommunikation via hjemmeside og nyhedsbrev.
Derudover kommer du til at arbejde tværfagligt med kollegaer med
kompetencer inden for bl.a. antropologi, medievidenskab, design og
statskundskab.
Lær os at kende
I MindLab går vi op i hinanden – fagligt og menneskeligt. Så selvom
det ind i mellem er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, skal
du have lyst til at indgå i et, på alle måder, stærkt kollegaskab.
Til gengæld lover vi dig adgang til oprigtig passion inden for
blandt andet kommunikation, filosofi, sociologi og design.
MindLab er ejet af tre ministerier og en kommune og sammen med dem,
arbejder vi hver dag med væsentlige og vigtige problemstillinger,
som berører stort set alle danskeres hverdag. Men MindLab er også en
R&D-afdeling i den offentlige sektor, hvor vi har sat os for at pionere den bedste version af den offentlige sektor sammen med vores
kolleger i ministerier og kommune. Derfor søger vi hele tiden grænser for, hvordan offentlig udvikling kan ske og se ud.
På www.mind-lab.dk kan du finde meget information om MindLab samt se
nogle vores eksisterende film og lydklip. Hvis du derudover har
spørgsmål, kan du kontakte Jon Günther Andersen på 91 33 71 97.
Send en kort beskrivelse af dig selv samt kopi af eksamensresultater
og CV senest den 2. juni 2017. Du er velkommen til at vedlægge eksempler fra din portfolio. Mail ansøgningen til info@mind-lab.dk.
Skriv ”Formidlingsstudent” og dit navn i emnefeltet. Du skal være
studerende for at søge jobbet.

