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Er du god til kreativ kommunikation?
Frivilligcenter Amager en praktikant, der har lyst til at præge frivilligcentrets ansigt udadtil. Hos os får du får
blandt andet mulighed for at prøve kræfter med kommunikation på tværs af medier og i det fysiske byrum,
og du vil blive tilknyttet flere af vores projekter. Her vil der være mulighed for at arbejde med pressemeddelelser, researcharbejde, web, layout og produktion af kampagnemateriale. Din indsats kan gøre en forskel
for det lokale foreningsliv på Amager, som frivilligcentret har til opgave at hjælpe.

Vi tilbyder
Du vil blive del af foreningens sekretariat, som er en arbejdsplads præget af tillid, åben og uformel kommunikation, hvor vi er fælles om projekterne, men evner at løse opgaverne selvstændigt. Her er højt til loftet
og plads til dine gode ideer. Som vores nye kollega får du alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, kendskab til frivillige organisationer og sociale iværksætterprojekter på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det
offentlige. Du får mulighed for at arbejde selvstændigt med projekter fra start til slut, og du får noget til din
portfolio. Vi har fleksible mødetider til fleksible medarbejdere.

Dine kvalifikationer
Projektorienteret
Engageret og kreativ
Kvalitetsbevidst
God til at skrive
Godt blik for æstetik og målgruppe
Kan følge projekter til dørs
Foruden ovennævnte kvalifikationer er det en fordel, hvis du har erfaring med pressearbejde, videoproduktion, layout og har kendskab til PR. Vi forventer ikke, at du kan det hele, men du skal have lyst til at prøve
kræfter med nye opgaver og arbejde for den gode sag.

Om vores forening
Frivilligcenter Amager holder til i foreningshuset på Sundholmsvej 8. Her deler vi adresse med Amagerbro
Helhedsplan, Amager Vest Lokaludvalg, Cultura 21 og Social Respons. Derudover benytter en lang række
projekter, foreninger og netværk lokaler i huset til møder og arrangementer. Frivilligcenter Amager servicerer Amagers borgere, foreninger og offentlige aktører med konsulentbistand, formidling af frivilligt arbejde
og henvisning af borgere til foreningstilbud. Herudover iværksætter vi samarbejdsprojekter lokalt og i samarbejde med Københavns øvrige frivilligcentre. Du kan læse mere om frivilligcentrenes arbejde på
www.frise.dk.

Praktiske oplysninger
Vi forestiller os, at du starter i februar og er her ca. 30 timer om ugen i ca. 4 måneder, men andet kan aftales. Praktikstillingen er ulønnet. Sidste frist for at søge stillingen er fredag d. 9. januar 2015, men vi læser
og vurdere løbende ansøgninger og modtager den gerne før. Vi afholder samtaler d. 14. og 15. januar og
du kan forvente svar i samme uge.
Send din ansøgning og dit CV til os pr. mail.

