
Har du stor viden om idræt, og ønsker du en praktikplads, hvor du hjælper 
psykisk sårbare med at ændre livsstil til en sundere og mere aktiv 
hverdag? Jobbanken søger lige nu en praktikant, der kan tilrettelægge 
sundhedsforløb og undervise i idræt og sundhed.

Jobbanken er en non-profit virksomhed i stor
udvikling, der arbejder for at forbedre psykisk
sårbares vilkår på arbejdsmarkedet. Vores
innovative tilgang skaber markante resultater til 
glæde for de psykisk sårbare, virksomheder og 
samfundet.

Idræt og sundhed er en fast del af Jobbankens 
tilbud til de psykisk sårbare, da både forskning og 
Jobbankens egne erfaringer peger på, at det har 
en gavnlig effekt på både krop og sind og på at 
komme ud på arbejdsmarkedet.

Arbejdsopgaver
Der er stor mulighed for, at du selv kan være 
med til at forme dit praktikforløb. Dine opgaver i 
Jobbanken kan blandt andet være at:

•    Bistå i og varetage idrætsundervisning
•    Tilrettelægge og eksekvere forløb med henblik   
      på idræt, sundhed og kost.
•    Evaluere
•    Daglig kommunikation omkring idrætstiltag
•    Hjælpe idrætsdeltagerne med at sætte mål,
     samt motivere og fastholde dem i processen 
     for at nå de mål.

Din profil
Du læser en relevant uddannelse inden for idræt
eller det sundhedsfaglige område. Derudover er 
det vigtigt at du:

•    Har en stor interesse for og erfaring med idræt
•    Har en bred teoretisk viden om idrætsgrene
•    Kan arbejde struktureret og målrettet

•    Både kan arbejde selvstændigt og i samarbejde 
      med andre
•    Er empatisk og har en god social forståelse.
•    Har en positiv og åben holdning til dine
     omgivelser og det rummelige arbejdsmarked

Vi tilbyder
Op til 6 måneders praktik i foråret 2019, med 
start omkring 1. februar. Arbejdstiden udgør som 
udgangspunkt 37 timer, men vi er naturligvis 
fleksible i forhold til dit studie. Praktikken er 
ulønnet, men med gratis frokostordning og betalte 
transportudgifter. Du kommer til at arbejde
med dygtige og engagerede kollegaer, fem minutter 
fra togstationen i Herning.

Du får fagligt relevante opgaver og sparring samt
unikke erfaringer til dit CV. I løbet af praktikken
er du tilknyttet en koordinator, der sikrer, at
praktikken giver faglig udvikling. Du får erfaring
med undervisning og kommer til at stå for
sundhedsforløb.

Ansøgningsfrist
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Ønsker du
at høre nærmere om stillingen, er du velkommen
til at kontakte Tobias Effersøe på t: 8621 3064.
Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes til
Tobias Effersøe via mail til te@job-banken.nu senest
den 18. januar 2019.

Vi ser frem til at høre fra dig.
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