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Culture Works
Culture Works skaber indflydelse for brands gennem strategisk rådgivning, 
kreative koncepter, design, brand activations og events - både fysiske og 
digitale. Vores hverdag går ud på at opsøge nye kulturelle tendenser og 
bruge dem som afsæt for kampagner, koncepter, designs og events. Både 
egne projekter, som ‘Cluster Square’ og ‘Impact The Future’, og for kunder 
som Arla, BESTSELLER, Aarhus Kommune, Tivoli Friheden, Gorillas og 
mange flere.  

Vi er en samling af kreative, farverige og knalddygtige personligheder, der 
tilsammen udgør vores kulturbureau med kontorer i Aarhus og København. 
Der bliver knoklet fra kontorerne og i marken, når vi er ude på 
produktioner eller afviklinger.  

Anyways, nok om os.

Intro
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Stillingen
Som vores nye design praktikant bliver du en del af vores design team med 
vores Brand Lead, som din faste sparringspartner og faglige mentor.  
Du kommer til at lave visuel produktion og art direction på forskellige 
projekter. Det kan være alt fra grafiske applikationer, SoMe opsætninger 
og motion graphics, til digital design som websites samt fysisk event 
design. Du vil også komme til at sidde med udvikling af mindre visuelle 
identiteter for kunder, kampagner og activations. 

Du kommer til at indgå i Culture Works wolfpacken på lige fod med resten 
af holdet, der alle brænder for at kommunikere overbevisende historier på 
originale og nyskabende måder. Det kræver vilje, entusiasme og 
engagement, og det forventer vi, at du byder ind med. Du vil også komme 
med på afvikling af events, hvad end de er fysiske eller digitale, så du skal 
forvente både sene og sjove aftener med resten af holdet undervejs.

• Du trives med at udtrykke dig kreativt i forskellige formater og har et 
stærkt konceptuelt og kreativt mindset. Og så kan du argumentere for, 
hvorfor en idé ikke kun er sjov, men også giver mening i en kommerciel 
sammenhæng. 

• Dine grafiske og visuelle kompetencer er on fire og Adobe 
programmerne. Har du god erfaring med Figma er dette også et plus. 

• Du er en produktionshaj, der hurtigt kan forvandle et visuelt koncept 
eller retning til gennemarbejdede knivskarpe applikationer og grafiske 
produkter.  

• Går du og gemmer på flere kreative talenter, bringer du dem til bordet, 
så vi sammen kan skræddersy det mest lærerige praktikforløb for dig. 
Originalitet og initiativ er en dyd hos Culture Works.
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https://cultureworks.notion.site/Praktik-hos-Culture-Works-3107386aba254091ba6263108cfe745d
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