PRAKTIK - DER GØR EN FORSKEL

PRAKTIK-OPSLAG
Som kommunikationspraktikant hos LIVSKRAFT vil du være med til at
styrke vores profil og brand på tværs af platforme som Facebook og
Instagram; og du vil blive del af et lille, ambitiøst team, der arbejder
for at styrke rehabiliteringen af sygdomsramte børnefamilier
ARBEJDSOPGAVER

Eksempler på arbejdsopgaver som kommunikationspraktikant:
• Planlægning og udarbejdelse af indhold til hjemmeside
og sociale medier (Facebook og Instagram)
• Udformning af en kommunikationsstrategi
(over for bl.a. virksomheder og andre interessenter)
• Udarbejdelse af markedsføringsanalyse
ift. rekruttering af frivillige og deltagere
• Udformning af pressemeddelelser
• Udarbejdelse af nyhedsbreve
• Udformning og evt. gennemførelse af et mindre event
Vi er åbne for andre forslag til kommunikationsopgaver,
og kan dermed tilpasse praktikken ud fra dine ønsker og behov.

KVALIFIKATIONER

Ud over at brænde for det velgørende formål ser vi gerne, at du:
• Er studerende på en relevant videregående uddannelse inden for
kommunikation, journalistik eller marketing
• Har indgående kendskab til brug af sociale medier (det er desuden en fordel,
hvis du har praktisk erfaring med Facebook-annoncering)
• Er selvstændig og struktureret i dit arbejde
• Har flair for at skrive gode og fængende tekster
• Er kreativ og fuld af gode idéer, som du ikke er bange for at sige højt
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LIVSKRAFT TILBYDER

Vi tilbyder dig:
• Et praktikforløb på 3-6 måneder. Vi er åbne for at skabe fleksible rammer,
der passer til din hverdag/studie
• Et praktikophold hvor du får stort ansvar og mulighed for at kaste dig ud i
mange forskellige typer af opgaver
• Et åbent, uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø hvor der er plads
til at forme dine egne opgaver
• Muligheden for at deltage og lave spændende kommunikationsopgaver på
vores camps i 2019

KORT OM LIVSKRAFT

FÅ ET INDBLIK I LIVSKRAFT

• LIVSKRAFT er en non-profit-organisation støttet af Børnecancerfonden
og bakket op af alle landets fire børnekræftafdelinger
• LIVSKRAFT arbejder på nuværende tidspunkt for at styrke rehabiliteringen af
kræftramte børnefamilier, men med den vision at udbrede Cool Campprogrammerne til flere sygdomsgrupper
• LIVSKRAFT Tilbyder pt. camps og mentorprogrammer for kræftramte unge
og deres søskende (12-17 år), samt en camp for hele den kræftramte familie
med yngre børn (6-12 år)

•
•
•
•

Vores hjemmeside: www.livskraftcenter.dk
Facebook-side:
’Livskraft – når sygdom styrker’ / @LIVSKRAFTnaarsygdomstyrker
Instagram-profil: @livskraft_naarsygdomstyrker
Vores video fra Cool Camp for kræftramte unge (2016):
https://www.youtube.com/watch?v=IS2W5TgXNSQ

ARBEJDSPLADS

LIVSKRAFT holder til i et dynamisk kontorfællesskab på Helsingforsgade 27 C,
8200 Aarhus N. Kontoret har 4 medarbejdere inkl. praktikanter.

ANSØGNINGSFRIST

Lyder praktikopholdet som noget for dig, så send en motiveret ansøgning og cv
hurtigst muligt til kontakt@livskraftcenter.dk. Vi afholder løbende samtaler.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til LIVSKRAFTs daglige leder
Rasmus Thøger Christensen: rasmus@livskraftcenter.dk: 93 95 88 68.




KONTAKT@LIVSKRAFTCENTER.DK

+45 93 95 88 68

/LIVSKRAFTNAARSYGDOMSTYRKER


LIVSKRAFTCENTER.DK

