PRAKTIK
DER GØR EN FORSKEL FOR UNGE

PRAKTIK-OPSLAG

BLIV PRAKTIKANT OG HJÆLP SYGE UNGE
LEDER DU EFTER ET PRAKTIK-OPHOLD, DER BÅDE BRINGER DIN FAGLIGHED I SPIL OG GØR EN FORSKEL? SÅ ANSØG OM AT BLIVE PRAKTIKANT HOS LIVSKRAFT!

HVAD LAVER LIVSKRAFT

I LIVSKRAFT arbejder vi for at skabe aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps
(Cool Camps) for sygdomsramte børnefamilier. På nuværende tidspunkt afvikler
vi camps for henholdsvis kræftramte unge (12-17 år), søskende til kræftramte
(12-17 år) og familierne (6-12 år + forældre) som helhed, ligesom vi siden 2018
har arrangeret mentorprogrammer for de kræftramte unge og de unge søskende fra årets camps. Projekterne er støttet af Børnecancerfonden og er endvidere bakket op af læger og sygeplejersker på alle landets fire børnekræftafdelinger. Bag projektet står to læger og en kandidat i folkesundhedsvidenskab.
Vi er en organisation med store ambitioner og har mange planer på tegnebrættet – og det er her du kommer ind i billedet! Din hovedarbejdsopgave bliver at
styrke og støtte LIVSKRAFTs arbejde for sygdomsramte børn og unge samt deres
familier. Dette indebærer blandt andet et øget fokus på at skabe rehabiliteringscamps (praktikstedets kerneydelse) for nye sygdomsgrupper, ligesom du vil
skulle være med til at understøtte LIVSKRAFTs nuværende arbejde.

ERFARENT PRAKTIK-STED

Siden organisationens start, har vi haft omkring 10 praktikanter og specialestuderende tilknyttet organisationen, herunder 4 FSV-studerende fra AU. Du kan
læse nogle af praktikanternes skriv om det at være praktikant hos LIVSKRAFT på
vores hjemmeside:
www.livskraftcenter.dk/for-studerende/praktik-og-opgaveskrivning
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ARBEJDSOPGAVER

Under praktikken vil du bl.a. komme til at arbejde med følgende, som dog kan
tilpasses ud fra individuelle ønsker:
-

Undersøgelse af behovet for rehabiliteringscamps for en ny målgruppe
(dvs. en ny gruppe af sygdomsramte børn/unge og deres familier)

-

Forberedelse og afvikling af camp for kræftramte familier (6-12 årige +
forældre) i samarbejde med det øvrige team

-

Forberede evaluering samt behandle de efterfølgende data fra Cool
Camp for kræftramte familier. Derudover vil der være evalueringsopgaver relateret til sommerens to unge-camps og mentorprogrammerne

-

Varetagelse af mindre fonds- og sponsoransøgninger

-

Udformning og evt. gennemførelse af et mindre event i samarbejde
med det øvrige team

Vi er desuden åbne for andre forslag til opgaver.

KVALIFIKATIONER

Vi ser gerne at du:
-

Er studerende på en relevant videregående uddannelse inden for fx folkesundhedsvidenskab, antropologi, psykologi eller lignende

-

Kan deltage på en eller flere af vores kommende camps i sommeren
2019. Se vores hjemmeside for camp-datoerne. Ansøgere, der har mulighed for at være frivillig på en af vores unge-camps, vil blive foretrukket frem for ansøgere, der ikke har mulighed for at deltage. Dette skyldes, at frivillig-oplevelsen er en vigtig forudsætning for at kunne få det
mest optimale ud af praktikken – både set fra den studerendes og LIVSKRAFTs side.

-

Er selvstændig, grundig og struktureret i dit arbejde

-

Er kreativ og fuld af gode idéer, som du ikke er bange for at sige højt

-

Formår at skrive korrekt (stavning og kommasætning)

Udover en engageret indstilling forventer vi, at du tør stille krav til os, ikke er
bange for at udfordre vores tanker, og at du yder dit optimale for at skabe et
godt slutprodukt til gavn for projektet. Og så forventer vi, at du brænder for at
arbejde for en organisation med et velgørende formål.

VI TILBYDER
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Vi tilbyder dig:

ANSØGNINGSFRIST

-

Konkret sparring

-

Arbejdsplads ved Storcenter Nord, Helsingforsgade 27 C, 8200 Aarhus N

-

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

-

Mulighed for opgaveskrivning i organisationens regi

Send venligst din ansøgning (motiveret ansøgning + cv – begge i pdf-format)
senest onsdag den 20. marts. Samtaler afholdes umiddelbart herefter, og du
vil få endeligt svar kort efter samtalen.
Lyder ovenstående som noget for dig, så send ansøgning og cv til
rasmus@livskraftcenter.dk

KONTAKT

Hvis du er interesseret så kontakt os gerne. Udover kontaktpersonen Rasmus
Thøger Christensen (daglig leder, medgrundlægger og læge) består organisationen af Heidi Kristine Støve (medgrundlægger og læge) samt Ida Emilie
Heede, som har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og er ansat som projektmedarbejder i LIVSKRAFT. Ida er på barsel frem til slutningen af 2019, og
indtil da vil Nana Mønster Frost være ansat i Idas barselsvikariat. Nana har en
bachelor i idehistorie og en kandidat i antroprologi.

MERE INFORAMTION

Få et nærmere indblik i LIVSKRAFT via:
Vores hjemmeside: www.LIVSKRAFTCENTER.dk
Vores Facebook-side: www.facebook.com/LIVSKRAFTnaarsygdomstyrker/
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rasmus Thøger Christensen:
Rasmus Thøger Christensen
Læge, medgrundlægger og daglig leder
+45 93 95 88 68
rasmus@livskraftcenter.dk
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