Kommunikationspraktikant 2019
Har du evner for levende formidling af akademisk stof? Er du parat til at tage ansvar for at hjælpe os i mål?
Vi er ved at starte et non-profit fagligt selskab op og vi har brug for et kommunikationsfagligt løft!
Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne (SEBP) er et fagligt selskab, der arbejder
for at forskning og praksis på socialområdet bindes tættere sammen i udviklingen af vores
velfærdssamfund.
Vil du være med til at optimere vores formidling af vigtige budskaber og viden til alle de professionelle, der
hjælper børn og voksne med behov for særlig støtte, fx børn der mistrives og voksne med handicap eller
misbrug? - så søg vores praktikstilling med det samme!

Om opgaverne
Som praktikant får du mulighed for at udvikle dine evner inden for online kommunikation og markedsføring
gennem digitale medier. Du får stor indflydelse på udvikling af vores kommunikationsstrategi og
informationsarkitektur og ansvar for at vurdere relevante værktøjer og metoder.

Opgaverne
•
•
•
•
•
•
•
•

Redaktionelt arbejde på digitale platforme, herunder udarbejdelse af nyheder, opdatering m.m.
Formidling af forskning og faglige aktiviteter på digitale platforme.
Produktion af korte informationsfilm.
Mindre dataindsamlings- og researchopgaver.
Assistere ved og deltage i events som konferencer og gå-hjem-møder.
Udvikling og opsætning af online-spørgeskemaer.
Medieovervågning.
Ad hoc opgaver.

Om dig
Du vil i ulønnet praktik i minimum 12 uger – og måske vil du også skrive din afsluttende opgave med
udgangspunkt i vores selskab.
Du skriver både korrekt, levende og engageret og kan tilpasse din skrivestil efter behov.
Du brænder for at formidle akademisk stof på en klar og forståelig måde.
Du kan tilegne dig ny viden på en struktureret og vedholdende måde.
Du føler dig hjemme på de sociale medier og forstår at bruge dem i professionelt øjemed.
Du har masser af gå på mod og lyst til at afprøve nye ideer sammen med andre.
Du kan arbejde selvstændigt men er ikke bange for at stille spørgsmål.
Du har lyst til at arbejde i et nystartet selskab, hvor ressourcerne er små, men mulighederne for udvikling
store.
Du har en bachelor på en relevant uddannelse.
Det er en fordel, hvis du
Brænder for at være med til at udvikle af vores velfærdssamfund.
Kan optage og redigere video.
Har erfaring med studiejobs.

Vi tilbyder dig

En enestående mulighed for at være med til at starte et fagligt selskab op.
Plads til ideudvikling og medbestemmelse i et lille dedikeret team.
Tæt sparring gennem hele forløbet.
Lækker gratis frokost.
Arbejdsplads midt i byen i et inspirerende forskningsmiljø.
Fleksible arbejdstider.

Om SEBP
I Danmark arbejder tusindvis af dygtige professionelle hver dag med at skabe de bedste vilkår for
samfundets børn, unge og voksne. Selskabets formål er at støtte op om deres arbejde ved at fremme, at
viden, der er og skabes på området, kommer fagpersonerne og dermed borgerne til gode. Selskabet
formidler viden og skaber mødesteder og samarbejde mellem nøgleaktører. Det sker fx ved at arrangere
workshops og konferencer hvor praktikere, ledere, forskere og politikere kan inspirere hinanden med viden
og erfaringer.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV til info@sebp.dk
Der holdes løbende samtaler, så send din ansøgning uanset, hvornår du skal i praktik. Har du spørgsmål, så
ring til direktør Katrine Finke 6133 1603. Vi har kontor på forskningsinstitutionen VIVE i Herluf Trolles gade
11, 2052 Kbh. K
Vi glæder os til at høre fra dig

