Vil du have praktisk erfaring med projektstyring, udvikling og kommunikation?
I Aktion Børnehjælp søger vi to projekt- og formidlingspraktikanter fra 01. September 2022 til 31.
januar 2023.
Som praktikant kommer du til at arbejde med en kombination af projektstyringsopgaver og formidling
til forskellige målgrupper i Danmark. Du får mulighed for at være en del af ‘maskinrummet’ med unikke
muligheder for praktisk erfaring med udviklingsarbejdet i Indien og hvad det kræver. Vi tilbyder stort
ansvar og mulighed for at sætte egne interesser og kompetencer i spil, samt præge egne opgaver.
Du kan forvente arbejdsopgaver inden for følgende fagområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidrage- og være med til at udvikle vores nye programstrategi 2022-2027.
Afslutte udviklingsprojekt (narrativ rapport, evaluering, workshop).
Bidrage til igangværende udviklingsprojekter, herunder monitorering.
Bidrage med research i relation til Aktion Børnehjælps arbejde, herunder
kapacitetsopbygning af partnerne i Indien.
Udarbejde fondsansøgninger til organisationer og virksomheder.
Kommunikationsopgaver, herunder udarbejdelse af kampagner og magasin, samt skriftlige
opgaver til Aktion Børnehjælps nyhedsartikler.
Drive Aktion Børnehjælps SoMe-platforme (Instagram, Facebook og LinkedIn), herunder
skriftlig og grafisk produktion samt planlægning af opslag.
Bidrage til at udvikle vores frivilligmiljø.
Eventuelt en rejse til Indien relateret til vores indsatser.

Du bliver en del af vores lille sekretariat og kommer til at arbejde tæt sammen med vores projekt- og
kommunikationsansvarlige samt vores frivilliggrupper. Dine opgaver bliver selvstændige og varierede.
Miljøet på sekretariatet er uformelt og vi hjælpes ad, også med de lavpraktiske opgaver.
Det forventer vi af dig
•
•
•
•
•
•
•

At du har, eller i gang med en relevant uddannelse.
At du har interesse for udviklingsarbejde og Indien.
At du har lyst til at arbejde med kommunikation og formidling af vores projekter.
At du evner at formidle til forskellige målgrupper.
At du kan arbejde selvstændigt og trives med at tage ansvar for dine opgaver.
At du har gode dansk og engelskkundskaber, både mundtlig og skriftligt.
Erfaring med frivilligt arbejde fra NGO eller lign. er en fordel

Om os
Aktion Børnehjælp er en lille dansk NGO, der støtter udsatte børn og unge i Indien. Vi samarbejder
med en række lokale indiske organisationer for at give fattige familier i Indien basale rettigheder og
en stemme i samfundet. Sammen arbejder vi for at alle børn og unge får en sund og tryg barndom og
aktivt er med til at forme deres liv og fremtid. Vores indsatser falder indenfor uddannelse, sundhed
og fødevaresikkerhed.

Det formelle
Vi kan desværre ikke tilbyde løn. Det er derfor en fordel for dig, hvis du kan få praktikopholdet
meritoverført som en del af dine studier og derved modtage SU, men det er ikke et krav fra vores side.
Arbejdet er som udgangspunkt 30 timer om ugen, og aften og weekendarbejde vil forekomme.
Arbejdstiden kan tilpasses eventuelt studium.
Praktikken starter den 05. september 2022 med en introduktion og varer til og med 31. januar 2023.
Du får mulighed for at afholde 2 ugers ferie i perioden. Din arbejdsplads vil være Aktion Børnehjælps
sekretariat i Kontorfællesskabet på Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø.
Send din motiverede ansøgning samt CV – samlet i én pdf-fil - til mathildenielsen@aktionb.dk. Skriv ”
praktikant 2022” i emnefeltet. Vi afholder samtaler løbende.
Da vi ser en stor værdi i personlige samtaler, vurderer vi ansøgningerne løbende og indkalder derfor
også til samtaler løbende. Vi giver besked om eventuel ansættelse umiddelbart derefter.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte mathildenielsen@aktionb.dk eller
ringe på tlf. 3585 0315.
Vi glæder os til at læse din ansøgning!

