Projekt- og foreningspraktikant til
Brobyggerne - Center for Dialogkaffe
Brænder du for at skabe større demokratisk deltagelse og bedre dialog
mellem befolkningsgrupper? Og vil du gerne bruge dine skarpe evner
indenfor metode, planlægning og kommunikation til at styrke vores
brobygger-projekter og foreningens arbejde generelt? Så er du måske
vores nye praktikant.
Vi er en aktivistisk og visionær organisation med 10.000 medlemmer, hvor det, vi hver især kommer med,
har stor betydning for vores forening og arbejdsfællesskab. Vi elsker at diskutere højaktuelle emner og grine
sammen, selvom vi har travlt. Vi holder til centralt i København, og vi deler fællesfaciliteter med andre
tværkulturelle organisationer.
Som praktikant får du erfaring med at være akademisk medarbejder i en NGO, som er i rivende udvikling. Du
bliver primært tilknyttet arbejdet omkring vores projekt Brobyggeruddannelsen, som træner unge og voksne
i dialog og tolerance. Du vil også få opgaver og erfaringer med at drive en udviklingsivrig forening i vækst. I
2023 starter vi nye projekter op, som du kan blive involveret i.
Dine opgaver:
• Bistå i planlægning og gennemførelse af kursusforløb i samarbejde med forskellige aktører
• Understøtte gennemførelse af lokale brobyggende aktiviteter, herunder kontakt med
kursusdeltagere
• Dokumentere og bidrage til evaluering af projektaktiviteter
• Producere indhold til foreningens sociale medier og hjemmeside
• Diverse opgaver som bidrager til foreningens drift og udbredelse, fx kontakt med medlemmer
Om dig:
Vi regner med, at du…
• Er i gang med en videregående uddannelse indenfor humaniora eller samfundsvidenskab
• Har metodiske kvalifikationer og gerne erfaring med spørgeskemaundersøgelser og interviews
• Har erfaring med kommunikation på sociale medier eller lyst til at få det
• Har erfaring med, og kan se vigtigheden af, god planlægning og koordinering
• Kan arbejde selvstændigt, er struktureret og tager ansvar for dine opgaver
• Erfaring med video- og billedredigering til sociale medier er en fordel
Vilkår for praktikstillingen:
• Praktikperioden er 5 måneder indenfor perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2023.
• Praktikstillingen er som udgangspunkt 30-37 timer om ugen inden for normal kontortid. Vi tager
selvfølgelig hensyn til dine behov for at følge fag og skrive praktikrapport.
• Praktikken er ulønnet, men opfylder kravene til en ECTS-givende praktik.
• Vi holder to kurser med Brobyggeruddannelsen over hver to weekender i foråret/sommeren, nemlig
d. 28-29. januar og 25-26. februar og igen d. 18.-19. marts og d. 15.-16. april, og her vil vi rigtig gerne
have dig med. Skriv gerne i din ansøgning, om du kan deltage.
Foreningen Brobyggerne er sat i verden for at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Vi
igangsætter projekter og udvikler redskaber, der styrker dialogen og dermed demokratiet, både blandt
enkeltindivider, i organisationer og institutioner. Du kan læse mere om os på www.brobyggerne.dk
Ansøgningsfrist mandag den 28. november. Vi forventer at holde samtaler i uge 49. Send en motiveret
ansøgning og CV til kontakt@brobyggerne.dk. I titlen skal du skrive ”Projekt- og foreningspraktikant”.
Kontakt projektleder Sofie Dahl Hansen på sofie@brobyggerne.dk / tlf. 22 34 68 38, hvis du har spørgsmål.
Vi glæder os til at høre fra dig!

