
STILLINGSBETEGNELSE
Vi kan tilbyde dig at arbejde med en eller flere af følgende opgaver:
• Feltarbejde og kunde undersøgelser.
• PR projekt arbejde
• Strategisk kommunikation
• Udvikling af ny packaging til vores kasketter
• Bidrage til at lave POS materiale til butikken, ved brug af egen laser-
skærer og cutter hos FabLab NV.
• Kreativ ansvarlig for video og billedproduktion.
• Arbejde med hjemmeside.
Da vi er en lille virksomhed er der stor mulighed for at påvirke det konkrete 
indhold af din praktikperiode. Vi prioriterer dog personer som vil bidrage til én 
eller flere af vores aktuelle projekter (Se nedenfor).

OM VIRKSOMHEDEN:
Wilgart er startet af mig, Silas Gärtner. Efter en dannelsesrejse i 2010, begynd-
te jeg at lave kasketter. (Se timeline her: https://wilgart.dk/about/timeline/)
Virksomheden forener et analogt gammeldags håndværk i en moderne og 
digital virkelighed. Jeg har tidligere læst på KEA som Designteknolog med 
PBA i Bæredygtigt Indkøb, samt speciale på ITU i digital kommunikation, 
med temaet Emotional design for Wilgart, se mere her: https://wilgart.dk/spe-
ciale-om-wilgart-cap-customization/
Adresse: Vi har lige flyttet værksted og butik til Jægersborggade nr. 10. Kom 
forbi hvis du har tid og lyst.

AKTUELLE PROJEKTER:
Vi har ambitiøse mål for fremtiden, og kører p.t. 3 vigtige projekter som vi 
håber du vil bidrage til:
1. At udvikle packaging af vores kasketter. Du vil være ansvarlig for de-
sign, produktion indkøb og print i denne process.
2. Podcast og Video-produktion
Vi har ambitioner om at lave en podcast omkring gamle hattemagere og kas-
ket-magere fra københavn. Vi har desuden et video-projekt der skal munde ud 
i en lille reklame film, for customized.
3. Vi ser et stort potentiale igennem influencers af forskellig art. Det bliver 
din opgave at udvikle og eksekvere en medie kampagne der går målrettet 
influencers.

Praktikophold



VORES FORVENTNINGER TIL DIG: 
• Ambitiøs, entreprenant, empatisk, proaktiv & resultatorienteret.
• Vil undergå en stejl udviklingskurve i erfaringsbaseret læring.
• Fagligt opdateret i dit stof.
• Du er blandt de absolut dygtigste på dit studie: enten i teoretisk og/
eller praktisk forstand.
• Kundskaber i Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro.
• Åben, positiv og imødekommende.

Vi glæder os til at høre fra dig!


