Har du lyst til at arbejde i krydsfeltet mellem politik og strategisk kommunikation, og
tilmeld i en organisation, der arbejder for at sætte verdens mest udsatte børn og unge
på dagsordenen og kæmper for pigers rettigheder og ligestilling? PlanBørnefonden
søger lige nu en student, som er i gang med sit studie på en videregående uddannelse, f.eks. statskundskab, kommunikation, dansk, engelsk eller journalistik.

Om jobbet
Dine opgaver vil primært bestå i at bistå det politiske team, men du vil arbejde på tværs af afdelinger
og løse opgaver i Kommunikation, Fundraising og Ledelsessekretariatet.
Baseret på dine kompetencer vil du få en række opgaver, som vil være med til at udvikle dig selv og
din faglighed. Eksempler på opgaver kan være:
•
•
•
•
•
•
•

Arbejde på målrettede politiske indsatser eller projekter – både i dansk og internationalt regi
Skrive udkast til artikler og hjemmesidenyheder samt debatindlæg
Skrive abstracts om vores projekter og impact til vores fundraising afdeling
Bidrage til sociale medier (primært Twitter og LinkedIn)
Deltage i og skrive referat til ledelsen fra konferencer, møder eller paneldebatter
Praktisk hjælp og assistance ved større møder, begivenheder og events
Research til vores politiske indsatser

Stillingen er i gennemsnit 15 timer om ugen med mulighed for at tilpasse til dine studier.

Dine kvalifikationer
Det er afgørende, at du er fejlfri i skriftlig dansk og engelsk, og at du har en god forståelse for målrettet og strategisk kommunikation og en bred politisk forståelse. Professionel erfaring med at skrive
artikler og hjemmesidenyheder, samt håndtering af sociale medier (særligt Twitter og LinkedIn) er
en fordel. Det er også en fordel, hvis du har erfaring fra en civilsamfundsorganisation eller udviklingsarbejde og forstår den terminologi, der anvendes, selvom dette ikke er et krav.

Som person er du nysgerrig, udadvendt, kreativ og proaktiv. Du har gode samarbejdsevner og udviser et godt overblik og kan levere med fokus på kvalitet og deadlines. Vi ser gerne, at du har mindst
ét år tilbage af dit studie.

Om os
PlanBørnefonden er Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisation, og vi er en
del af Plan International. Vi kæmper for at sikre børn og unges rettigheder og muligheder i verdens
mest udsatte og skrøbelige områder med særligt fokus på pigerne. Du kan læse mere om os på
www.planbornefonden.dk
Du bliver en del af vores Public Affairs, Policy and Press team, der består af to fuldtidsmedarbejdere, som refererer til vicedirektør Anne Smith Petersen.

Ansøgningsfrist
Ansøgning, CV og evt. anbefalinger sendes til job@planbornefonden.dk. Skriv ”STUDENT POLICY”
i emnefeltet. Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den 6. august 2021.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores politiske rådgiver, Karen
Falk Mygind: karen.mygind@planbornefonden.dk
Vi vurderer ansøgningerne løbende og ønsker tiltrædelse medio august 2021.

