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PRAKTIKANT TIL BARNETS VEN – FORÅRET 2022 
Har du overblik, og er du god til at prioritere din tid? Vil du arbejde med unge engagerede frivillige? Har du en faglig 
interesse i at optimere vilkårene for udsatte børn? Så er du måske den, vi er på udkig efter. 
 
Red Barnet Ungdom søger en praktikant til vores sekretariat i Aarhus i foråret 2022, der kan indgå i arbejdet med 
vores rollemodelprojekt ’Barnets Ven’ for socialt udsatte og sårbare børn. Som praktikant på Barnets Ven vil du 
primært arbejde med at understøtte vores store og veletablerede Barnets Ven-projekter i Jylland. Praktikken 
tilrettelægges desuden sådan, at der skabes en solid kobling mellem arbejdsopgaver og din uddannelse. Du vil indgå 
i et team bestående af to praktikanter (en praktikant i København og en praktikant i Aarhus), fem juniorkonsulenter, 
en projektkonsulent samt en programleder, og sammen vil I stå for at understøtte Barnets Ven nationalt. 

Læs mere om Danmarks største rollemodelprojekt på www.barnetsven.dk  

 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

• Rekruttering, introduktion, fastholdelse og sparring med frivillige. 
• Administrative opgaver, som eksempelvis registrering af frivillige og match. 
• Understøtte matchprocessen mellem børn og rollemodeller i Barnets Ven Jylland. 
• Relationsarbejde i forhold til lokale samarbejdspartnere og øvrige interessenter. 
• Bidrage til kvalitetssikring og udvikling af Barnets Ven. 

 
Dine kvalifikationer: 

• Du er i gang med en lang videregående uddannelse og interesserer dig for organisationsarbejde og sociale 
indsatser for udsatte børn og unge. 

• Du kan indgå i arbejdet med at understøtte frivillige projekter, og du har en anerkendende tilgang til frivillige 
og kolleger. 

• Du er initiativrig, struktureret og trives både med selvstændig opgaveløsning og teamarbejde. 
• Du må meget gerne have praktisk indblik i frivilligt foreningsarbejde. 
• Du brænder for at facilitere kompetencegivende uddannelse af frivillige. 

 
Vi tilbyder: 

• Selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver foruden stort ansvar. 
• Indsigt i frivillige organisationers sociale arbejde. 
• Et sjovt og energisk arbejde i et ungt, dynamisk og socialt miljø. 
• ”Verdens bedste sted at være i praktik,” siger tidligere praktikanter.  
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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. 4.700 medlemmer og omkring 1.700 aktive frivillige mellem 15 og 30 
år. Læs mere på www.redbarnetungdom.dk. 
 

PRAKTISK INFO  
Praktikstillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, som foregår på Red Barnet Ungdoms sekretariat i Aarhus. 
Vi er fleksible, hvis du har studiemæssige forpligtelser under praktikken og eksamen. Vi forventer, at du er fleksibel 
ift. weekend- og aftenarbejde. Praktikstillingen er ulønnet. 
 

PRAKTIKPERIODEN 
Starter onsdag d. 2. februar 2022 og slutter fredag d. 24. juni 2022. Der er fælles introdag for praktikanter torsdag d. 
3. februar og teamdag fredag d. 4. februar, begge dage foregår i København. 

 
SØG JOBBET 
Indsend navn, kontaktinformationer, CV, relevante eksamenskarakterer og en kortfattet ansøgning i en samlet pdf-
fil til: ansoegning@redbarnetungdom.dk. Skriv ”Barnets Ven, Aarhus” i emnefeltet.  
Notér i emnefeltet hvis du søger flere af de opslåede praktikantstillinger i Red Barnet Ungdom.   
 
Ansøgningsfrist: Send din ansøgning hurtigst muligt – vi holder samtaler løbende. 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt programleder Sascha Brinch Hummelgaard på 
sascha@redbarnetungdom.dk eller på tlf. 51 64 98 30.  
 
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!  
 
 
 
 
 
 
 
 


