Er du kreativ og lidt af en ordjonglør? Elsker du sociale medier og aktuelt content og har du lyst til at fortælle om børn og ikke mindst pigers rettigheder på den bedste
måde? Så er det måske dig, vi leder efter.

Om rollen
Som SoMe-praktikant hos PlanBørnefonden kommer du til at være med fra idéudvikling til
eksekvering. Du kommer til at skrive tekster, producere video og lave visuelle, fængende opslag –
og så kommer du til at dykke helt ned i vores performance, så vi hele tiden kan gøre det endnu
bedre.
Du skal være med til at planlægge og producere indhold, der skal engagere nye målgruper i
Danmark, men samtidig fastholde de ca. 50.000 danskere, der støtter vores arbejde hver måned.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er studerende på en videregående uddannelse indenfor kommunikation eller
journalistik:
•
•
•
•
•

Du elsker at formidle på sociale medier – og ved, hvad der foregår
Har lyst til at prøve kræfter med udvikling af indhold og udvikling af koncepter
Du er ikke bange for at arbejde selvstændigt og tage initiativ
Du har sans for detaljen uden at miste overblikket
Du er kreativ – og kender du til Photoshop, Premier Pro, Ads Manager og Google Analytics
er det kun en fordel.

Er du klar på ansvar?
Du vil få ansvar og masser af mulighed for at præge din praktik i den retning, du ønsker – og så
vil du få masser kvalificeret sparring. Til gengæld forventer vi, at du er engageret, initiativrig,
skriver godt og har lyst til at formidle om børn - især om pigers rettigheder i udviklingslande.
Vi er et mindre kommunikationsteam med højt humør og en uformel tone, og vi hjælper hinanden,
når der er pres på. Og det er der ofte. Du vil få faglig sparring fra en fast vejleder og et mix af
rutinerede kommunikatører og journalister, der kan udfordre dig og omvendt.

Ansøg nu
Praktikken begynder fra januar – afhængigt af hvordan det passer med dine studier. Og løber gerne
seks måneder frem ca. 37 timer om ugen. Arbejdsstedet er vores kontor på Mimersgade 47,
Nørrebro i København. Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe eller skrive til Social Media
Manager Emilie Kjelds på 53656279.
Send en motiveret ansøgning på maks. en A4 side og dit CV i samme PDF til
job@planbornefonden.dk Skriv Social Media Praktikant i emnefeltet.
Vi skal have din ansøgning senest d. 29. november 2021 kl. 23.59. Vi afholder samtaler efter
deadline. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Om PlanBørnefonden
Som praktikant får du mulighed for at få et tæt indblik i en af Danmarks største privatfinansierede
børnerettighedsorganisationer med et stort internationalt fokus og netværk. Vi er en del af Plan International,
som arbejder i over 70 lande. Vi kæmper for at sikre børn og unges rettigheder og muligheder i verdens mest
udsatte og skrøbelige områder med et særligt fokus på pigerne, der er hårdest ramt af ulighed. Du kan læse
mere om os på www.planbornefonden.dk.
Vi samarbejder og kommunikerer på tværs af afdelinger og henter energi i at være en organisation, der
rummer forskelligheder – både fagligt og socialt. Uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap,
religion og alder opfordrer vi alle kvalificerede til at søge stillingen. Da vi er en børnerettighedsorganisation,
vil du som praktikant forpligte dig til vores børnebeskyttelsespolitik, og i forbindelse med din ansættelse vil vi
indhente dokumentation for en ren børneattest.

