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KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT TIL SPÆNDENDE OG ALSIDIG STILLING – 
FORÅRET 2021  
Læser du kommunikation, dansk, medievidenskab, retorik eller lignende, og vil du arbejde sammen med unge 
mennesker? Vil du arbejde praktisk og strategisk med kommunikation? Trives du med meget ansvar, og har du lyst til 
at udvikle din kommunikationsfaglighed bredt? Så er det dig, vi leder efter.  
 
Red Barnet Ungdom søger en initiativrig praktikant til vores kommunikationsafdeling på sekretariatet i København i 
foråret 2021. Som kommunikationspraktikant vil du bistå kommunikationsafdelingen med at producere skriftligt og 
visuelt indhold til Red Barnet Ungdoms mange platforme. Du skal have mod på at rapportere fra asylcentre, og føle 
dig tryk ved at skulle interviewe frivillige og udsatte børn. Du får desuden mulighed for at bistå 
kommunikationsafdelingen med presse- og kampagnearbejde samt udarbejdelse af strategiske 
kommunikationsopgaver og -analyser.  
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Produktion af indhold til nyhedsbreve, sociale medier og andre platforme. 
• Rapportering fra projekter. 
• Bistå til udarbejdelse af kommunikationsstrategier og -analyser. 
• Producere informationsmateriale til frivillige og medlemmer. 
• Assistere med kampagnearbejde. 
• Udviklingsopgaver i forbindelse med kvalitetssikring af hjemmesiden. 
• Vedligeholdelse af hjemmesiden. 

 
Dine kvalifikationer: 

• Du er i gang med en uddannelse, der giver dig mulighed for at få praktikken meritoverført. 
• Du læser kommunikation, retorik eller lignende. 
• Du skriver fejlfrit og levende. 
• Du er initiativrig, kan arbejde selvstændigt og evner at samarbejde med mange forskellige mennesker. Som 

person er du struktureret, imødekommende og har overblik. 
• Du er anerkendende i din tilgang til frivillige og kolleger og ser værdien i inddragende processer. 
• Det er en fordel, hvis du har erfaring med tekstproduktion og/eller visuelle medier som videoer, gifs, 

infografikker eller lignende. 
 

Vi tilbyder: 
• Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver foruden et stort ansvar. 
• Muligheden for at udvikle din kommunikationsfaglighed bredt. 
• Sjovt og energisk arbejde i et ungt, dynamisk og socialt miljø. 
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OM RED BARNET UNGDOM 
Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for, at børn og unges rettigheder i Danmark 
bliver taget alvorligt. Red Barnet Ungdom har ca. 4.000 medlemmer og omkring 1.800 aktive frivillige mellem 15 og 30 
år. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk. 
 
PRAKTISK INFO 
Praktikstillingen er 37 timer om ugen, som foregår på Red Barnet Ungdoms sekretariat i København. Vi er fleksible, 
hvis du har studiemæssige forpligtelser under praktikken og eksamen. Vi forventer, at du er fleksibel ift. weekend- 
og aftenarbejde. Ved ihærdig indsats i praktikperioden modtager praktikanten en erkendtlighed i form af 3.000 pr. 
måned, som udbetales samlet for hele praktikperioden ved praktikkens afslutning. 
 
PRAKTIKPERIODEN 
Onsdag d. 3. februar til fredag d. 25. juni 2021. Der er fælles introdag for praktikanter torsdag d. 4. februar og 
teamdag fredag d. 5. februar, begge dage i København. Praktikperioden kan forhandles og forlænges, hvis dit studie 
kræver det.  

 
SØG JOBBET 
Indsend navn, en kortfattet ansøgning, kontaktinformationer, CV og gerne eksempler på tekstproduktioner i en 
samlet pdf-fil til: ansoegning@redbarnetungdom.dk. Skriv ”Kommunikationspraktikant” i emnefeltet. 
 
Ansøgningsfrist: tirsdag d. 27. oktober 2020 klokken 12.00.   
 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt kommunikationsmedarbejder Anders Bobek på telefonnummer 51 96 56 
28 eller via e-mailadressen andersb@redbarnetungdom.dk 
 
Red Barnet Ungdom ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge 
stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.   
  
Vi glæder os til at høre fra dig!   
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