
Praktikant til politisk 
kommunikation i innovativ NGO
Ønsker du praktisk erfaring med public affairs og interessevaretagelse? Vil du lære af 
førende rådgivere og kommunikationsbureauer samt deltage i den politiske kommunikation 
i en innovativ NGO, der arbejder for at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked og gøre 
Danmark rigere? Så har vi en praktikplads til dig i Jobbankens afdeling i Herning.

Jobbanken er en non-profit virksomhed i stor
udvikling, der arbejder for at forbedre vilkårene 
på arbejdsmarkedet for psykisk sårbare 
førtidspensionister. Som praktikant indgår du 
i en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. 
Vores primære interessenter er politikere, 
embedsapparatet og fonde.

Arbejdsopgaver
Du har i stor udstrækning mulighed for selv 
at forme dit praktikforløb. Overordnet set 
drejer arbejdsopgaverne sig om at udvikle 
fundamentet for Jobbankens politiske 
kommunikation. Det omfatter blandt andet:

•    Interessevaretagelse og PA-opgaver
•    Udarbejdning af ansøgninger, rapporter,             
      m.v.
•    Analyser og beslutningsoplæg
•    Udarbejde evalueringsskemaer
•    Kvalitetssikring
•    Opdatering af Jobbankens KPI’er

Personlige og faglige krav
Du er kandidatstuderende på en relevant
samfundsvidenskabelig eller humanistisk
uddannelse. Jobbet kræver, at du er
samfundsbevidst, evidensorienteret og kan
analysere og skrive politisk materiale, der er
fagligt underbygget med tal. Vi forventer at du:

•    Har stærke kommunikative og analytiske
     evner
•    Interesserer dig for effektevaluering og
      samfundsøkonomiske analyser og tal
•    Kan arbejde struktureret, målrettet og
      selvstændigt

•    Har god social forståelse og empati
•    Har en positiv og åben holdning til dine
      omgivelser og til det rummelige arbejdsmarked
•    Kan udarbejde effektivt og gennemslagskraftigt
     materiale

Vi tilbyder
Op til 6 måneders praktik i foråret 2019.
Arbejdstiden udgør som udgangspunkt 37 timer
pr. uge, men vi er fleksible i forhold til dit studie.
Du arbejder som udgangspunkt i vores afdeling i
Herning. Praktikpladsen er ulønnet, men med
frokostordning og betalte transportudgifter. 
Arbejdstiden planlægges, så der tages hensyn til 
eventuel opgaveskrivning. Derudover får du:

•    Stor indflydelse på arbejdet
•    Fleksible rammer
•    Faglig udvikling
•    Direkte adgang til ledelsen
•    Tilknyttet en koordinator, der sikrer faglig
      relevans i praktikken
•    Dygtige og engagerede kollegaer

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning med CV og relevante bilag
via mail til te@job-banken.nu senest den 18. januar
2019.

Du er velkommen til at kontakte Tobias Effersøe for 
nærmere information på te@job-banken.nu eller på 
telefonnummer 8621 3064.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
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