
Erhvervspraktik
i Kulturhuset



Kulturhuset rummer mange forskellige ting:
En forening, der driver huset og laver koncerter, fore-
drag, stand up, teater og meget mere. Biografen hører 
også til her. Huset drives af cirka 200 frivillige og 3 
ansatte.

Biblioteket, som er et af kommunens 4 offentlige bibli-
oteker. Her arbejder 30 biblioteksmedarbejdere og 9 
bogopsættere.

Kafé K, som er husets café. Det er en privat virksomhed 
og her arbejder 10 fastansatte og cirka 40 deltids.

Et praktikforløb i Kulturhuset giver dig mulighed for at 
komme rundt og prøve nogle af alle de forskellige jobs, 
OPGAVER OG UDDANNELSER, SOM VI I FÆLLESSKAB DÆKKER:

Tjener

sommelier

kok
barista

cater

serviceøkonom

køkkenassistent

ernæringsassistent

bibliotekar

kontorassistent

PR-medarbejder
eventkoordinator



Hvis du er heldig at få en af vores praktikpladser, så ser din 
uge sådan ud: 
 
Mandag, tirsdag og onsdag skal du i praktik i Kafé K. Din ar-
bejdstid er kl. 9.30-15.30. Når du møder ind, henvender du dig i 
caféen. 
 
I løbet af de 3 dage vil du både prøve at være i køkkenet 
og i selve cafeen. I Kafe K’s køkken er der både ansat kokke 
og catere. DEt er en branche, hvor man tit arbejder under 
tidspres. Maden skal dekoreres på en dekorativ og appetit-
vækkende måde, også selvom der er mange gæster. Du kom-
mer til at arbejde med tilberedning af råvarer, anretning af 
tallerkner, rengøring og meget andet.

Når du skal være i cafeeN skal du være i centrum for kun-
den. Du er ansigtet ud ad til og skal kunne agere hurtigt og 
effektivt – altid med et smil på læben. Du kommer til at ar-
bejde med betjening af kasse, tilberedelse af drikkevarer, 
fremstille indbydende kaffe, the og kakao.
 
Du skal arbejde med fødevarer, så det er vigtigt at du er 
ren, pæn og velsoigneret når du møder på job. Du cafeens 
ansigt udadtil, så du skal fremstå præsentabel - og evt. 
langt hår skal være sat op.

serviceøkonom

ernæringsassistent



Torsdag skal du i praktik på Biblioteket. Din arbejdstid 
er kl. 8:15-13:30. Når du møder ind, henvender du dig i skran-
ken på Biblioteket.

I løbet af dagen vil du få introduktion til de faggrup-
per som arbejder på biblioteket, og hvordan de arbejder 
sammen på tværs af bibliotekerne. Desuden vil du arbejde 
med nogle af følgende opgaver: Gennemgang af hjemmeside, 
SoMe, databaser, arrangementer og projekter. Intro-
duktion til bibliotekssystemet, heraf Materialevalg – og 
pleje af bøger. Betjening af lånere på vagt i biblioteket. 
Anbefaling af bøger på SoMe.

Fredag skal du i praktik hos Foreningen Skanderborg 
Kulturhus. Din arbejdstid er kl. 8.15-13.30. Når du møder ind, 
henvender du dig på Kulturhusets kontor på 1. sal.

I løbet af dagen vil du komme til at arbejde med nogle af 
følgende opgaver: Kontorarbejde, Biografdrift, Kundebe-
tjening, Spørgeskema, Observationer/analyse

Du vil både møde ansatte og frivillige og du skal også 
kunne arbejde alene noget af tiden. Opgaverne vil variere 
lidt, alt efter hvilke aktiviteter, der er i huset den på-
gældende dag.
 
ANSØGNING vi har plads til max 2 praktikanter pr. uge. 
Hvis du er interesseret i en af pladserne, så send en mail 
til louise.gronlund@skanderborg.dK

Vi glæder os til at høre fra dig!


