
ØNSKER DU PRAKTISK ERFARING?  Oslo, 20.01.14 
 

Den 8. og 9. april avholdes Nordens største konferanse for digital markedsføring: 
Gulltaggen 2014. I den forbindelse søker vi i INMA nå frivillige til vårt 
funksjonærkorps. 

Har du lyst på praktisk erfaring, nye kontakter og en unik sjanse til å oppleve 
foredragsholdere fra hele verden? Da bør du melde din interesse allerede i dag! 

De som blir valgt får muligheten til å bistå oss i arbeidet med Gulltaggen og vil 
fordeles på ulike arbeidsoppgaver. Blant annet søker vi deg som har erfaring med 
tekst, kommunikasjon og journalistikk til å arbeide med web, sosiale medier og 
pressemeldinger. Vi søker også deg som har et øye for foto og som kan bistå vår 
Instagramprofil samt andre visuelle kommunikasjonsformer. Vi trenger dessuten 
sjåfører, personlige assistenter, verter/vertinner og servicebemanning. I 
forbindelse med innsjekk om morgenen må dessuten alle regne med å gjøre noe 
arbeid med registrering/billetter/sluser.  

Du må med andre ord være løsningsorientert, positiv og alltid et steg foran. 
Dessuten er erfaring fra annet eventarbeid også ønskelig. 

D et forventes opp mot 2.000 deltakere på årets Gulltaggen – folk fra alle kriker 
og kroker av mediebransjen. Potensielle arbeidsgivere, nye kontakter og navn og 
ansikter det kan være nyttig å ha med seg videre når man skal ut i arbeidslivet. I 
tillegg til disse nye kontaktene vil det også være store muligheter for å få med seg 
deler av konferansen (billettene koster vanligvis 12.500 kr eks/mva), samt 
Gulltaggen Awards og etterfest i Spektrum. 

 



 

 

Arrangementet gjennomføres ved hjelp av Rennomé Communication, et av 
landets ledende eventbyråer. Dette nettverket vil kunne åpne dører for deg 
senere. Gulltaggen og INMA er kjente aktører i bransjen, og attester fra oss vil 
være gull verdt i jobbsøkingsprosesser. Særlig innen den digitale bransjen, 
kampanje/reklame og media. 

Virker dette interessant? Send en kort begrunnelse på hvorfor du vil være med, 
tidligere erfaring samt noen ord om hva du tror vil være din styrke på dette 
arrangementet. 

Vi vil også samle alle i forkant av arrangementet, for å bli kjent og for å ha en 
briefing på rutiner og oppgaver. Dato kommer senere. 

Søknaden sendes til vetle@inma.no  

Mvh, 

Vetle Gjevestad Agledahl 
Informasjonsansvarlig / prosjektassistent 
INMA / Gulltaggen 2014 

www.gulltaggen.no                           www.inma.no 
 
Scann QR-koden for å se film fra Gulltaggen 2013 
 


