Kommunikationspraktikant til
videnskabsfestival og konference
Er du stærk til sociale medier? Styrelsen for Forskning og Innovation søger praktikanter til EuroScience
Open Forum i København
EuroScience Open Forum er den største tværvidenskabelige konferencen på europæisk plan. ESOF2014 vil
foregå i København den 21.-26. juni 2014 i Carlsbergbyen og vil have i størrelsesorden 4-5.000 delegerede.
Du kan læse mere på hjemmesiden www.esof2014.org. Som en del af ESOF2014 organiseres en ambitiøs
videnskabsfestival, ’Science in the City’, for op mod 30.000 besøgende.
I forbindelse med det danske værtsskab for ESOF2014 tilbydes 1-2 studerende praktikstillinger som en del af
jeres uddannelse. Som praktikant vil du primært skulle bidrage til kommunikationsarbejdet på de sociale
medier. Vi arbejder både nationalt og internationalt på en række sociale medier og du vil få ansvaret for
strategiudvikling og udviklingen af vores online community samt skulle fungere som community manager på
en række af vores digitale platforme. Du vil også få opgaver inden for pressearbejde, eventarbejde,
markedsføring og interessenthåndtering.
Om dig
Du er studerende på en relevant videregående uddannelse fx BA.(Cand.)Comm., HA(Kom) el.lign., hvor der
er et praktikforløb indlagt således, at du kan få merit for praktikken, og du har gennemført minimum 2 år af
din uddannelse.
Vi lægger vægt på, at du:
har gode kommunikationsevner – især på de sociale medier
er interesseret i videnskab og formidling
har gode engelskkundskaber – både i skrift og tale
arbejder struktureret
er fleksibel
har lyst til at være med på et helt særligt projekt som en del af dit praktikforløb
Din nye hverdag
Du skal arbejde i ESOF-teamet i Styrelsen for Forskning og Innovation, som er en del af
Uddannelsesministeriet. Teamet består af 12 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig
baggrund. Praktikstillingerne er tidsbegrænsede og ligger som udgangspunkt i forårssemesteret 2014, men
kan evt. tilpasses kravene for meritoverførsel på din konkrete uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.
Stillingerne er ulønnede.
Søg stillingen
Send din ansøgning og CV til ESOF-teamet per e-mail til Mette Seneca Jensen på e-mail msje@fi.dk (tlf.
7231 8213) .
Deadline for ansøgninger er mandag den 9. december 2013 kl. 12:00.
Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold,
religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelsesministeriet er medlem af foreningen
Nydansker.

