KO M M U N I KAT I O N S P R A KT I KA N T
HOS KIDSAID
KidsAid søger en praktikant, som er skarp til kommunikation og formidling med start
hurtigst muligt.
OM KIDSAID
KidsAid er en non-profit organisation, som samler penge ind til sygdomsramte børn
og deres familier i Danmark. KidsAid laver Unikke Oplevelser for familier med syge børn,
så de kan få nogle positive og sjove oplevelsen SAMMEN. Vi står bl.a. bag StjerneGolf,
Knus Kræft, London Galla og KidsAid Across America.
D I N E O P G AVE R
Da vi er få til den daglige drift, vil du komme til at få meget ansvar fra starten af. Din
vigtigste kvalifikation er, at du kan skrive på dansk og engelsk. Du skal have en sjov
og kreativ tilgang til sproget og kunne formidle indhold til både børn, voksne og
fagpersoner, samtidig med at din grammatik, orden og retskrivning er lige i skabet.
Du vil bl.a. skulle hjælpe os med at lave skarpe nyhedsbreve og gøre indholdet på
vores hjemmeside mere levende. Du skal have fingeren på pulsen i forhold til hvad der
rør sig på sociale medier og kunne arbejde selvstændigt med dine arbejdsopgaver.
Da vi har mange events skal du kunne trække i arbejdstøjet og hjælpe med
lavpraktiske opgaver med et stort smil på læben.
OM DIG
•

Du er under eller færdiguddannet inden for kommunikationsbranchen

•

Du har øje for detaljen og går struktureret til dine arbejdsopgaver

•

Er flydende på dansk og engelsk

•

Har kørekort

VI KAN TILBYDE DIG
•

3-6 måneders ulønnet praktik (antal timer samt varighed fastsættes
i samarbejde med dig)

•

Fedt kontormiljø på Østerbro, København

•

Frokostordning

•

Mulighed for forlængelse og deltidsansættelse efter endt praktikperiode

ANSØGNING
Send din ansøgning til Emma Brunsø på eb@kidsaid.dk
Læs mere om KidsAid på www.kidsaid.dk – vi glæder os til at høre fra dig.

