
 

 

KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT TIL LÆR FOR LIVET 

Drømmer du om at arbejde med kommunikation, projektledelse og PR 

i en NGO? Og mangler du en praktikplads i foråret 2018 i København? 

Så kan du blive en af Lær for Livets nye praktikanter. 

––––––––––– 

Som praktikant i Egmont Fondens signaturprogram Lær for Livet indgår du i et 

dynamisk sekretariat, der arbejder for, at flere anbragte børn skal kunne 

gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gør vi blandt andet via intensive 

læringsforløb og en mentorordning.  

Som kommunikationspraktikant vil du få erfaring med en bred vifte af 

kommunikationsdiscipliner, herunder planlægning af Lær for Livets deltagelse på 

Folkemødet på Bornholm 2017.   

Derudover vil du få erfaring med at skrive tekster til Lær for Livets hjemmeside, 

pjecer, nyhedsbreve såvel som udvikling af kampagner og PR-arbejde til 

rekruttering af frivillige.  

Dine muligheder: 

• Tekstproduktion til trykte medier og SoMe 

• Udarbejdelse og idéudvikling af kampagner  

• At kunne gøre en forskel for en god sag 

• Projektkoordinering og planlægning af Lær for Livets deltagelse på 

Folkemødet 2018.   

Vi forventer, at du: 

• Er initiativrig  

• Skriver et korrekt og godt dansk 

• Har lyst til at formidle de gode historier 

• Arbejder selvstændigt og struktureret 

• Er i gang med en kandidatuddannelse – gerne inden for kommunikation. 

 
Praktikken 
Som praktikant bliver du en del af Lær for Livets sekretariat på Rosenvængets Allé 

25, 2100 København Ø, hvor et engageret team af erfarne medarbejdere, 

studentermedhjælpere, andre praktikanter og frivillige er klar til at tage godt 

imod dig. 

Praktikken løber fra den 1. februar til den 21. juni 2018. Arbejdstiden er 30-37 

timer om ugen. Praktikken er ulønnet, men du får gratis frokostordning og 
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fleksibilitet i arbejdet. Derudover får du løbende vejledning og feedback samt en 

udtalelse efter endt praktik.  

 

Ansøgning og kontakt 

Har du spørgsmål til stillingen, så ring til kommunikationschef Dorthe Pihl på 

telefon 4125 0225, og læs mere om Lær for Livet på www.laerforlivet.dk. 

Send din ansøgning, cv og evt. anbefalinger på mail til Dorthe Pihl på 

dorthe@laerforlivet.dk senest den 6. oktober 2017. Vi afholder samtaler 

umiddelbart herefter.  

Om Lær for Livet 

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram, der over en periode på 10 år 

støtter anbragte børn fagligt gennem intensive læringsforløb i form af Learning 

Camps og en frivillig mentorordning, hvor en ressourcestærk voksen støtter 

barnet fagligt. Vi har til huse på Østerbro i København, hvor du bliver en del af et 

lille, men stærkt sekretariat med engagerede medarbejdere, hvor pionerånd og 

nytænkning er bærende værdier.  

http://www.laerforlivet.dk/
mailto:dorthe@laerforlivet.dk

