
Kommunikationspraktikant til Forskningens 

Døgn  
 

Uddannelsesministeriet afholder hvert år videnskabsfestivalen Forskningens Døgn sammen med en lang 

række samarbejdspartnere. I 2013 bød Forskningens Døgn på langt over 400 arrangementer og foredrag i 

hele landet. Forskningens Døgn afholdes den 24., 25. og 26. april 2014. Læs mere om Forskningens Døgn på 

www.forsk.dk.  

 

Som praktikant får du blandt andet muligheden for at arbejde med kampagnekommunikation på de sociale 

medier. Vi har ansvaret for den nationale markedsføringskampagne og skal understøtte vores mange 

samarbejdspartnere. Kampagnen omfatter alt fra outdoor-annoncering til brug af sociale medier op til og 

under videnskabsfestivalen. Særligt de sociale medier kommer du til at skulle arbejde selvstændigt med. Du 

kommer til at være med hele vejen fra udvikling af kampagnestrategien for hvordan Forskningens Døgn 

2014 skal gøre brug af sociale medier. Herudover kommer du til at skulle hjælpe den 

kommunikationsansvarlige med relevante markedsføringsopgaver.  

 

Ligesom tidligere år, har vi brug for en tilbundsgående evaluering af videnskabsfestivalen. Vi regner med, at 

festivalens evaluering og deltagerrapport bliver en selvstændig opgave til dig, hvor du bliver ansvarlig for at 

samle oplysninger fra styrelsens samarbejdspartnere. Vi står også for den overordnede koordinering af 

festivalen og skal sørge for, at vores samarbejdspartnere kan lave de bedst mulige arrangementer. Vi rådgiver 

arrangører om puljemidler, forskningsformidling og kvalitetssikrer arrangørernes arrangementsbeskrivelser 

på forsk.dk. Du vil tage del i den daglige administration, der er nødvendig for at få en landsdækkende 

festival til at løbe af stablen.  

 

Om dig 

Du er under uddannelse på et relevant studie fx BA.(Cand.)Comm, hvor der er et praktikforløb indlagt, 

således at du kan få merit for praktikken.   

 

Vi lægger vægt på, at du: 

 har kendskab til arbejde med sociale medier 

 er en god formidler  

 kan arbejde selvstændigt, målrettet  

 kan holde en tidsplan 

 

Din nye hverdag 

Du skal arbejde i Sekretariatet for Forskningens Døgn i Styrelsen for Forskning og Innovation. Sekretariatet 

består af to medarbejdere. De vil sammen med dig løbende tilrettelægge din praktikstilling, så det sikres, at 

dit praktikophold bliver udbytterigt både fagligt og socialt. 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 

Ansøgning og CV til stillingen hos Forskningens Døgn skal du sende per e-mail til projektleder Eskil Holten 

Haargaard, ehh@fi.dk  (tlf. 7231 8344).  

 

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. 

http://www.forsk.dk/
mailto:ehh@fi.dk

