
Praktik hos på Folk Mat & Möten i Malmö 

Vi tar emot en praktikant till våren 2021. Det är en oavlönad praktik så du som söker behöver gå en 
utbildning med praktik eller liknande med relevant inriktning där praktik ingår. 

Vi är en konferensanläggning med restaurang i centrala Malmö som huserar vid Nobeltorget. Vår dagliga 
verksamhet består utav konferenser, luncher och evenemang dagtid samt kvällstid. Som praktikant 
kommer du bli handledd av Amanda som är sälj-, marknads- och konferens manager på Folk Mat & Möten. 

Du kommer att lära dig mer om/ta hand om; innehåll på våra sociala medier m. strategi och planering, vår 
hemsida, SEO, analys av sökord och klick på annonser/hemsida, foto och film samt nyhetsutskick/
nyhetsbrev.  

Det är viktigt att du har intresse i-, eller erfarenhet av-, restaurang och konferensverksamhet då din praktik 
kommer att kantas och influeras av våra konferenser. Dina arbetsuppgifter kommer även att vara; hålla koll 
och hjälpa till med fikor och luncher, viss servering och kassahantering i restaurang, planering och 
organisering av konferenser veckovis med interna bokningsmöten, bokningssystemet Caspeco, offerter 
och annat som tillhör det dagliga arbetet på en konferensanläggning. Självklart är alla uppgifter handledda 
av vår ansvarige på plats men med möjlighet och planer på att få vara frigående efter ett tag. 

Vem söker vi?  

Vi söker dig som är självsäker i det du studerar och har kapacitet till att arbeta självständigt under 
ledning av handledare. Du behöver vara kreativ, en ”doer”, motiverad till att praktiken ska vara värdefull 
som arbetslivserfarenhet, initiativtagande och duktig på att ta bilder och formulera budskap i text. Vi är 
ett litet team och du har stor möjlighet att vara med och förändra och leda egna projekt som du tycker är 
roliga och som berikar dig och dina studier. Vi önskar att du har läst kurser inom-, eller har tidigare 
erfarenhet/kunskap av att arbeta med sociala medier, foto och redigeringsverktyg, SEO och annonsering i 
sociala medier samt att du har erfarenhet av att jobba inom hotell/restaurang/konferens. Du behöver ha 
en egen dator eller läsplatta och mobiltelefon. 

För att ansöka så skicka in en text om dig själv samt cv till amanda@folkmatmoten.se innan 16 december 
Vi kommer att kontakta er därefter för att meddela om ni gått vidare för en ”intervju” (mer ett möte med 
lite extra frågor och information för att säkerställa en perfect match från båda håll).  

Hoppas att vi hörs! :)  

mailto:amanda@folkmatmoten.se

