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PRAKTIKANT TIL HR/ADMINISTRATION – FORÅRET 2021 

 

Har du overblik, og er du god til at prioritere din tid? Kan du yde en god service overfor medlemmer, frivillige 

og ansatte? Og kan du jonglere med flere bold ad gangen? Så er du den vi søger! 

 

Red Barnet Ungdom søger en praktikant til administrationsteamet på sekretariatet i København i foråret 

2021.  

 

Som praktikant kommer du primært til at arbejde med HR i Red Barnet Ungdom, men også delvist løse 

opgaver stillet af chefgruppen. Du kommer således til at arbejde sammen med det øvrige sekretariatet i at 

sikre en smidig drift af en stor og levende ungdomsorganisation og dens 40 ansatte, 4.500 medlemmer og 

1.600 frivillige.  

Vi sørger for en tæt kobling mellem arbejdsopgaver og dit studiemæssige fokus. 

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Preboarding, onboarding og offboarding processer 

• Forbedre eksisterende HR processer 

• Forbedring af administrative processer 

• Koordinering af nationale arrangementer 

• Koordinering af sociale arrangementer 

• Support af chefgruppen 

 

Der vil være en grundig introduktion til arbejdsopgaverne i forbindelse med din tiltrædelse. 

 

 

Dine kvalifikationer: 

• Du er i gang med en uddannelse, der giver dig mulighed for at få praktikken meritoverført. 

• Du er i gang med en uddannelse, der giver dig grundlæggende organisations- og  

ledelsesredskaber. 

• Du er initiativrig, kan arbejde selvstændigt og evner at samarbejde med mange forskellige 

mennesker. Som person er du struktureret, imødekommende og har overblik. 

• Du har interesse i at arbejde med forbedringer af HR-relaterede arbejdsprocesser  

• Du er anerkendende overfor frivillige og kolleger, og tror på værdien af inddragende processer 

• Du har et blik for at sikre sammenhæng mellem de enkelte dele af dine opgaver og deres 

sammenspil med resten af sekretariatet 
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Vi tilbyder: 

• Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver foruden et stort ansvar. 

• Sjovt og energisk arbejde i et ungt, dynamisk og socialt miljø. 

• Mulighed for at blive del af en ung organisation i stor udvikling 

• ”Verdens bedste sted at være i praktik,” siger tidligere praktikant. 

 

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. 4.500 medlemmer og omkring 1.600 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 den 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. 

 

SØG JOBBET 

Indsend CV, relevante eksamenskarakterer og en kortfattet ansøgning i en samlet pdf-fil til: 

jobirbu@redbarnetungdom.dk. Skriv ”HR/Administration” i emnefeltet.   

 

Ansøgningsfrist: tirsdag d. 27. oktober 2020 kl. 12.00.  

 

Har du spørgsmål til stillingen, så kan du sende en mail til Ryan Bravo på: ryan@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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