Kommunikationspraktikant til NGO for psykisk sårbarhed (37 t/u)
Vil du udvikle dine formidlingsevner? Og er du analytisk nysgerrig? Måske du kan se dig selv i en
social organisation, hvor vi hver dag arbejder mod at sikre bedre forhold for psykisk sårbare i
Danmark?
Nu har du muligheden for at udvide din faglige profil som kommunikationspraktikant i et
udviklende arbejdsmiljø, hvor dine kompetencer bliver udfordret og dine gode idéer hørt!
Få hele kommunikationspaletten mellem fingrene
Hos os kommer du hele vejen rundt om kommunikationsfunktionen i en frivillig organisation. Du
varetager sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter, mens du udvikler dit skrivetalent,
når du udformer artikler og nyheder til vores hjemmeside. Samtidigt får du til opgave at:
• bidrage til analyse- og udredningsopgaver og bistå med layout og formulering af
informationsmateriale
• producere og kvalitetssikre pressemeddelelser og nyhedsbreve
• assistere i ét eller flere igangværende projekter.
Her får du 15 gode kolleger i et sekretariat, hvor vi altid giver hinanden en hånd, selvom vores
opgaver er forskellige. Du får din plads i vores lille kommunikationsafdeling, hvor hverdagen aldrig
står stille, og hvor vi glæder os til at sætte dine spændende kompetencer i spil!
Du får tilknyttet en praktikvejleder, der løbende afholder statusmøder med dig, og som selvfølgelig
er behjælpelig ift. en eventuel praktikrapport.
Er det dig, vi leder efter?
• Du er i gang med en videregående uddannelse inden for samfundsforhold, kommunikation,
sprog eller lignende.
• Du er på sidste år af din bachelor eller i gang med en kandidatuddannelse.
• Du er grundig i dit arbejde, og du mestrer detaljen, ligesom du altid formår at bevare det
store overblik – også i en til tider hektisk hverdag.
• Du er udadvendt og idérig og kommer med en energi og nysgerrighed, der sætter en
udviklende retning for dit praktikforløb.
Du får en månedlig godtgørelse på 3.000 kroner og en gratis frokostordning, og vi er selvfølgelig
fleksible ift. dit studie. Pratikopholdet løber fra 1. januar eller 1. februar 2019 frem til 30. juni 2019.
Interesseret?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Mejrup Jensen på 2724 5832.
Send din ansøgning og CV til sm@detsocialenetvaerk.dk hurtigst muligt og senest den 08.11.2018.
Vi inviterer løbende kandidater til samtale.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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