
Praktikant til kommunikation i 
dynamisk NGO

Vil du arbejde i en NGO, der er i konstant udvikling, og hvor du er 
med til at nytænke velfærdssamfundet? Jobbanken mangler dine 
friske øjne og faglige kompetencer til at sætte nyt lys på vores 
kommunikation, samt gøre den levende og inddragende for vores 
mange interessenter.

Kontakt: Ida Eigenbroth | T: 8621 3064 | IME@job-banken.nu

Jobbanken hjælper psykisk sårbare førtids-
pensionister med at få en fod indenfor på 
arbejdsmarkedet. Vores innovative tilgang 
skaber markante resultater til glæde for 
både førtidspensionister, virksomheder og 
samfundet. 

Nu har vi brug for dig til at formidle og forbedre 
de resultater.

Vi tilbyder
I Jobbanken får du en praktikplads med et 
væld af faglige opgaver, samt grobund for 
personlig og professionel udvikling. Dine 
opgaver varierer bredt, og du kommer til at 
arbejde med mange forskellige interessenter, 
lige fra førtidspensionister til politikere. Du vil 
få personlige ansvarsområder med relevans 
for dit studie, og der vil være rig mulighed for 
at forme forløbet ud fra dine ønsker, idéer og 
kompetencer. 

Dine arbejdsopgaver kan fx inkludere:

• Journalistisk formidling 
• Multimediedesign og grafisk arbejde
• CSR og Politisk kommunikation
• Kommunikation på web og sociale medier
• Strategisk kommunikation

Din profil
Du læser en relevant uddannelse inden 
for fx journalistik, kommunikation eller 
medievidenskab. Derudover forventer vi at du:

• er fleksibel og kreativ med øje for detaljen
• har fingeren på pulsen indenfor dit fag
• skriver skarpt og levende 
• kan fremhæve vigtige budskaber
• kan arbejde selvstændigt og struktureret
• er rummelig og har en god social forståelse

Praktikken
Vi søger en praktikant til det første halvår 
2018. Du får en afvekslende praktik på en 
humørfyldt og fremtidsorienteret arbejdsplads 
med engagerede og dygtige kollegaer. 
Du kommer til at arbejde på tværs af alle 
Jobbankens afdelinger. Praktikken er ulønnet, 
men inkluderer gratis frokostordning. Som 
udgangspunkt er stillingen på 37 timer, men vi 
er fleksible i forhold til dit studie.

Ansøgning 
Vil du styrke kommunikationen i Jobbanken og 
være vores nye kollega, så send ansøgning med 
CV og relevante bilag til IME@job-banken.nu. Du 
er velkommen til at kontakte os for nærmere 
information. Ansøgninger vurderes løbende.
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