København, den 6. oktober 2017

Kommunikationspraktikant til NGO for psykisk sårbarhed
Har du en skarp pen, er analytisk stærk, samfundsinteresseret og nysgerrig på formidling og kommunikation i en frivillig, social organisation? Så har du muligheden for at blive praktikant i Det Sociale Netværk/headspace Danmark i forårssemesteret 2018.
Dine arbejdsopgaver
Under praktikopholdet kommer du til at varetage en række forskelligartede analyse-, kommunikations- og informationsopgaver som f.eks.:
 Bidrage til analyse- og udredningsopgaver
 Bistå med layout, udvikling og formulering af informations- og undervisningsmateriale
 Bidrage i et eller flere igangværende projekter. Se mere herom på
www.detsocialenetvaerk.dk
 Arbejde med sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter
 Skrive og kvalitetssikre artikler og nyheder til vores hjemmeside, pjecer m.m.
Ikke mindst får du erfaring med frivilligt socialt arbejde og indsigt i den betydning og værdi, det har
for psykisk sårbare børn og unge i Danmark.
Vi forventer af dig
Du er i gang med en videregående uddannelse inden for samfundsforhold, økonomi, kommunikation e.l. og har lyst til at få indsigt i frivilligt arbejde og rammerne herfor. Du er faglig dygtig, udadvendt, nysgerrig, iderig og kan mestre både detaljen og det store overblik på en og samme tid.
Vi tilbyder
Du får mulighed for at prøve dig selv af og udvikle dine kompetencer i praksis. Du vil få tilknyttet en
praktikvejleder, som du blandt andet kan sparre med om en eventuel praktikopgave. Derudover vil
du opleve en arbejdsplads med højt til loftet, og hvor vi hjælper hinanden.
Din arbejdsplads
Din daglige arbejdsplads bliver på Det Sociale Netværks sekretariat i København, Østergade 5.,3. sal.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med mulighed for fleksibilitet i forhold til dit studie. Praktikken er
ulønnet, og vi tilbyder en gratis frokostordning.
Praktikperioden:
Praktikken løber fra februar 2018 og gerne 5 måneder frem til ultimo juni.
Ansøgning:
Send en kort motiveret ansøgning samt CV til sm@detsocialenetvaerk.dk senest den 15.11.2017.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte Søren Mejrup Jensen på tlf.: 2724 5832.
Foreningen Det Sociale Netværk
Østergade 5, 3. sal
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