
Kommunikationspraktikant til Kongernes Samling – Rosenborg, Amalienborg og Koldinghus.  

 

Kongernes Samling tilbyder løbende en praktikplads for en studerende på en videregående uddannelse i 

Kommunikationsafdelingen hos Kongernes Samling – Rosenborg, Amalienborg og Koldinghus.  

 

Du bliver en del af vores tværgående kommunikationsafdeling, der bl.a. har ansvaret for markedsføring af 

Koldinghus, Rosenborg og Amalienborgmuseets udstillinger og aktiviteter, pressearbejde, hjemmeside, 

sociale medier, nyhedsbreve, filmproduktion og produktion af alt grafisk materiale.  

Dine opgaver bliver bl.a. at arbejde med Kongernes Samlings digitale tilstedeværelse og producere indhold 

til Facebook, Instagram, LinkedIn og vores tre digitale nyhedsbreve. Et af fokusområderne bliver at arbejde 

med vores SoMe-strategi og sikre, at alle afdelinger på vores tre lokationer leverer gode og relevante 

historier. Vi tager selvfølgelig hensyn til eventuelt sideløbende undervisning og eksamensperioder. Der er 

desuden mulighed for hjemmearbejdsdage. 

 

Du vil have arbejdsplads på enten: 

Rosenborg Slot, Øster Voldgade 4A, 1350 København K. 

Amalienborgmuseet, Christian VIII's Palæ, Amalienborg Slotsplads 5, 1257 København. 

Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding 

Der vil være arbejdsdage på alle tre lokationer.  

Start: Efter nærmere aftale 

Periode: minimum 3 måneder 

Som praktikant i kommunikationsafdelingen får du: 

 Praktisk erfaring med kommunikationsarbejde 

 Faglig sparring 

 Indblik i at arbejde på en moderne kulturinstitution 

 Gode, hyggelige og sjove kolleger 

Hvad forventer vi af dig: 

 Du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne følge dine opgaver til dørs.  

 Du er i gang med en relevant uddannelse inden for kommunikation, digitale medier, 
videoproduktion eller lign.  

 Du har sans for æstetik og har gode sprogkundskaber.  

 Det er en fordel, hvis du kan færdes i Wordpress og har kendskab til SEO.  
 

Om Kongernes Samling 

Kongernes Samling er organisationen bag museerne på Rosenborg, Amalienborg og Koldinghus. De tre 

museer rummer centrale genstande og kunstværker, der fortæller om den danske kongelige historie og 

giver et enestående indblik i historierne om såvel Danmarks konger og dronninger – menneskene bag det 

danske monarki som om Danmark selv.  

Spørgsmål og ansøgning 

Kommunikationschef Nanna Ebert 

Mail: ne@kosa.dk 

Tlf: 5133 6644 


