Brænder du for at understøtte frivillig- og foreningslivet på Nørrebro og Nordvest?
Så er det måske dig, vi søger som praktikant
Frivilligcenter SR-Bistand søger en praktikant til forårssemestret 2021, som ønsker at arbejde med
frivillighed, foreningsarbejde, socialt udviklingsarbejde og events.
Arbejdsopgaver kan omfatte:
• Planlægning, gennemførsel og evaluering af arrangementer
• Udvikling af nye projekter
• Administrative opgaver (F.eks. registrere lokalebooking, nøglekort og medlemsregistrering)
• Deltage i møder med borgere om frivilligt arbejde
• Kommunikationsopgaver (F.eks. opdatering af SoMe, nyhedsbreve og flyers)
• Bistå frivilligcentrets projekter med eksterne samarbejdspartnere
Om dig:
• Du er i gang med en videregående uddannelse (F.eks. Sociologi, Sociale interventionsstudier,
Antropologi, Socialt Arbejde eller anden relevant uddannelse)
• Du er ansvarsbevidst og udadvendt
• Du trives i et travlt og dynamisk miljø
• Du har interesse i frivillighed og foreningsarbejde
Vi tilbyder:
• Et lærerigt praktikforløb med fokus på ansvar og udvikling
• Løbende støtte og tæt sparring med din praktikvejleder
• Mulighed for at blive en del af et mangfoldigt hus med masser af engagement
• Mulighed for at præge dine arbejdsopgaver og få indflydelse på din udvikling
• Unik mulighed for at få kendskab til og netværk indenfor NGO-branchen
Praktisk:
Det daglige arbejdssted er Frivilligcenter SR-Bistand på Tagensvej 70, 1. sal, 2200 København N.
Vi tilbyder et fleksibelt praktikforløb, hvor praktiklængde og timeantal kan tilpasses i forhold til dit studie.
Som udgangspunkt vil arbejdstiden være 20 timer ugentligt, som fordeles i hverdagene mellem kl. 9-15.30
og praktikken vil løbe fra start februar 2021 til juni 2021. Der vil være mulighed for én eller to ugentlige
fridage. Der vil forekomme enkelte møder og kurser i aftentimerne og weekenden. Praktikken er ulønnet.
Vil du søge stillingen?
Send din ansøgning og CV snarest eller senest tirsdag den 1. december 2020 til kr@sr-bistand.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte frivillig- og foreningskonsulent Karoline Ringsing på
kr@sr-bistand.dk eller på telefon 35397197.
Om Frivilligcenter SR-Bistand:
Frivilligcenter SR-Bistands mission er at skabe rammer og muligheder for borgere og foreninger, som har
brug for hjælp, eller ønsker at yde en frivillig indsats i lokalområdet på Nørrebro og Nordvest. Vi yder gratis
hjælp til foreninger f.eks. til opstart og udvikling, synliggørelse, fundraising og netværksdannelse.
Herudover formidler vi frivilligt arbejde til borgere, og informerer om mulighederne for at engagere sig i
frivillige foreninger i lokalområdet. Frivilligcenter SR-Bistand har herudover en retshjælp, et bisidderprojekt
og en gældsrådgivning, hvor vi yder gratis landsdækkende rådgivning til borgere. Du kan læse mere her:
www.sr-bistand.dk
Vi glæder os til at høre fra dig

