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EVENTKOORDINATOR
Hvad Odsherred Kommune tilbyder som
praktiksted
Du vil blive tilknyttet et fast praktiksted,
men vil i løbet af uddannelsen komme ud til
forskellige afdelinger som afholder relevante
eventarrangementer.
Du får en fast vejleder, der følger dig i din praktiktid. Du vil igennem din uddannelse i samarbejde
med medarbejderne og selvstændigt at planlægge, gennemføre og evaluere store og små events i
Odsherred Kommune.
Der er mulighed for at deltage i Odsherred
Kommunes interne kurser og vil også deltage
i relevante events uden for kommunen fx
Folkemøder m.m.
Du får tildelt en praktikvejleder, som følger
dig igennem hele uddannelsen og sammen
med uddannelseskonsulenterne planlægger dit
uddannelsesforløb.

Praktiksteder
Dit fast praktiksted vil igennem hele uddannelsen
være i enten Kultur og Fritid eller Ung i Odsherred.

Faglig udvikling
Uddannelseskonsulenterne i Odsherred Kommune
følger eleverne gennem hele deres uddannelse, ved
at alle elever kommer til introduktion og evaluering
af praktikken hos uddannelseskonsulenterne.
Eleverne i administrationen holder netværksmøder
ca. hver anden måned, hvor uddannelseskonsulenterne også deltager.

Hvad vi forventer af dig
Som elev har du ansvar for egen læring. Det er
vigtigt at være nysgerrig og at stille konstruktive
spørgsmål, og det er godt at komme med forslag til
eventuelle forbedringer.
Der er gode muligheder for at få indflydelse på
praktikperioden.

Optagelse og ansættelse
For at blive optaget på hovedforløbet til eventkoordinator skal du have bestået grundforløb 2
Business.
På grundforløb 2 bliver du undervist i fag som afsætning, erhvervsøkonomi, IT, dansk og engelsk.
Det er muligt at tage uddannelsen på EUX.
Optagelsen på grundforløbet sker digitalt via hjemmesiden, optagelse.dk.

Hvem kan søge uddannelsesplads hos os?
Du skal have gennemført eller være i gang med
grundforløb 2.
Du skal være motiveret for tage en kreativ uddannelse og have interesse i at dygtiggøre dig inden
for området i forhold til at igangsætte gode events
for vores unge i kommunen.
Du skal søge elevstillingen på Odsherred Kommunes
hjemmeside under ledige jobs, når den er slået op.
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