
GRAFISK PRAKTIK ANT SØGES TIL EFTERÅRET 2022
BARK Rådgivning leder efter en praktikant, der gerne vil arbejde med 

grafisk opsætning og visuel kommunikation i et tværfagligt miljø – i 

tæt samarbejde med arkitekter, landskabsarkitekter, antropologer, 

sociologer, geografer og kulturformidlere.

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling 

af steder. Vi arbejder bl.a. med strategier, udviklingsplaner, turisme, 

forretningsudvikling, borgerinvolvering, landdistriktsudvikling, events 

og kommunikation. 

 

Vi tilbyder:

• Et afvekslende og lærerigt job i en specialiseret rådgivnings-

virksomhed 

• Et praktikforløb med løbende sparring og fokus på din faglige 

udvikling 

• Udfordrende arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i tværfaglige 

teams

• En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt miljø 

• Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i vores lokaler i 

København K  

Din profil:

• Du er i gang med en grafisk uddannelse, eks. grafisk 

kommunikation, grafisk design eller multimediedesigner

• Du brænder for visuel formidling, og layout og grafisk opsætning 

udgør en central del af din faglighed

• Du tænker kreativt og kan omsætte komplekst stof til overskuelige 

og indbydende visualiseringer, diagrammatiske modeller og 

infografikker 

• Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig og ikke bange 

for at kaste dig ud i nye udfordringer

• Du har et indgående kendskab til Adobes designprogrammer 

(Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i Officepakken 

(Word, Powerpoint, Excel)

ER DU STUDERENDE, OG BRÆNDER 
DU FOR AT FORMIDLE BUDSKABER 

GENNEM GRAFISK OG VISUELT 
STÆRKE KONCEPTER?

• Du taler og skriver flydende dansk  

• Interesse for strategisk udvikling af steder og det byggede miljø er 

en fordel men ikke et krav

OM STILLINGEN
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte 

grafisk opsætning og layout af publikationer og rapporter, udarbejdelse 

af diagrammer og modeller samt analyse og kortlægning.

Praktikperioden starter som udgangspunkt i august 2022 og strækker 

sig over et semester, men perioden kan aftales nærmere. Arbejdstiden 

er ca. 37 timer om ugen. Som praktikant i BARK indgår du i teamet på 

lige fod med dine kolleger. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde 

mere i travle perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er 

mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din 

leder. Der er mulighed for praktikløn efter nærmere aftale.

Du kan læse mere om BARK Rådgivning på b-a-r-k.dk. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vil du vide mere om stillingen og om at være praktikant hos BARK 

Rådgivning, er du velkommen til at kontakte projektchef Ida 

Christoffersen, tlf. 24 26 42 71 eller ida@b-a-r-k.dk. 

ANSØGNING
Du kan sende din ansøgning samt CV, karakterudskrift og evt. 

anbefalinger pr. mail til job@b-a-r-k.dk. Send også gerne potfolio eller 

andet, der viser, hvordan du arbejder visuelt. 

Vi glæder os til at høre fra dig senest den 15. juni 2022. Samtaler 

afholdes løbende, så send gerne din ansøgning inden fristen.

STRATEGISK UDVIKLING AF STEDER


