Kommunikationspraktikant til lille NGO
Interesserer du dig for kommunikation, markedsføring og rekruttering, og vil du være med til
at udvikle det frivillige foreningsliv og hjælpe mennesker i udsatte positioner?
Så bliv kommunikationspraktikant hos Frivilligcenter SR-Bistand!
Dine opgaver
Vi søger en kommunikationspraktikant, som kan starte i forårssemestret 2023. Vi har brug
for dig, som synes, det er sjovt at lave mange forskellige ting – lige fra
netværksarrangementer til rekrutteringsopgaver, Google Ads og sociale medier.
Opgaverne spænder bredt fx:
• Rekruttering, herunder udformning af stillingsopslag, deltagelse i
messer/karrieredage og annoncering
• Øge synligheden af Frivilligcenter SR-Bistands tilbud gennem indhold til sociale
medier og hjemmeside
• Eventplanlægning
• Udvikling og opsætning af Google Ads
• Opsætning og udsendelse af nyhedsbreve
Der er rig mulighed for at tilpasse opgaverne til dine interesser og kompetencer, og da vi er
en lille organisation med masser af udviklingspotentiale, får du god mulighed for at bringe
din idéer i spil. Derudover får du erfaring med at samarbejde med frivillige samt indsigt og
netværk i NGO-branchen, og så får du naturligvis løbende sparring med din praktikvært.
Om dig
Vi søger en praktikant, der studerer kommunikation, journalistik, dansk, retorik eller anden
relevant uddannelse. Du er ved at afslutte din bachelor eller i gang med din kandidat.
Vi forventer, at du:
• Interesserer dig for frivillighed, foreningsliv og socialt arbejde eller har lyst til at lære
mere om det
• Har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
• Er initiativrig, løsningsorienteret og har lyst til at være en del af en mangfoldig
arbejdsplads
• Har lyst til at prøve kræfter med mange aspekter inden for kommunikation
Praktisk
Det daglige arbejdssted er Frivilligcenter SR-Bistand på Tagensvej 70, 1. sal, 2200 København
N.
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Vi tilbyder et fleksibelt praktikforløb, hvor praktiklængde og timeantal kan tilpasses i forhold
til dit studie og evt. studiejob, og der er mulighed for praktik både på fuld tid og deltid.
Praktikken vil løbe fra start februar 2022 til juni 2022. 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 den 9. december 2022 til if@sr-bistand.dk.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte frivillig- og foreningskonsulent Ida Fremm
på if@sr-bistand.dk eller på telefon 35397197.
Om Frivilligcenter SR-Bistand:
Frivilligcenter SR-Bistands er en lille NGO beliggende på Nørrebro. Vi yder gratis hjælp til
foreninger i lokalområdet f.eks. til opstart, frivilligrekruttering eller fundraising, og vi bygger
bro på tværs af civilsamfundet. 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!
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