
Brænder du for at skabe unikke oplevelser og vil du forbedre dine kompetencer indenfor planlægning og afvikling af 
events? Så er praktikpladsen hos Racing Arena måske noget for dig?

Aalborg Væddeløbsforening driver Racing Arena Aalborg, som er én af landets største væddeløbsbaner. Vi har 34 
væddeløbsdage om året, hvor vi afvikler trav- og galopløb. Væddeløbsbanen har åben daglig for træning af heste. 
Racing Arena Aalborg har de seneste år gennemgået en rivende udvikling og satser benhårdt på fornyelse og ny-
tænkning i en sport, der står overfor store, udfordringer og nødvendige forandringer. Vi har stor fokus på udviklings-
potentialet, og de muligheder faciliteterne og arealerne byder på – men altid med væddeløbssporten og den unikke 
oplevelse i centrum.

Som praktikant hos Racing Arena Aalborg bliver du involveret i mange projekter – store som små. Opgaverne vil være 
af forskellig karakter – både kreative, selvstændige opgaver og mere rutineprægede, assisterende opgaver. Du vil bl.a. 
komme til at stifte bekendtskab med: planlægning og afvikling af aktiviteter på løbsdage, indhente tilbud fra samar-
bejdspartnere og udarbejde produktionsplaner mm.

Som praktikant vil du få mulighed for at arbejde med:
 - Idé- og konceptudvikling
 - Planlægning og afvikling af events
 - Markedsføring af events
 - Kontakt til samarbejdspartnere 
 - Producere indhold- og videreudvikling til vores sociale medier
 - Daglige administrative opgaver 

Vi forventer at du:
 - Er i gang med en relevant videregående uddannelse 
 - Er struktureret og ansvarsbevidst 
 - Er energisk og tager initiativ 
 - Er udadvendt og servicemindet 
 - Er god til at formulere dig skriftligt
 - Det er en fordel hvis du har kendskab til adobepakken (Indesign og Photoshop)

Rent praktisk: 
Praktikperioden finder sted i efterårssemestret 2017 gerne med start 1. juli. Vi er fleksible ift. længde på praktikpe-
rioden (dog minimum 3 måneder) og arbejdstiden så det passer ind med dit studie. Kontorets åbningstider er hver-
dage fra 08:00-14:00. Aften og weekendarbejde forekommer i forbindelse med møder og events. Praktikstillingen er 
ulønnet.

Arbejdssted:
Racing Arena Aalborg, Skydebanevej 25, 9000 Aalborg

Ansøgning og CV:
Skal sendes til lk@aav.dk med ”Praktikant Event og kommunikation” i emnefeltet. Samtalerne vil blive afholdt løben-
de. 

Yderlig information
Ring på 27 80 04 49 hverdage mellem kl. 10-14 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Event og kommunikation praktikant hos Racing Arena Aalborg


