KOMMUNIKATIONSSTUDENT
TIL LÆR FOR LIVET
Drømmer du om at arbejde med kommunikation, marketing
og PR i en NGO? Så er du måske Lær for Livets nye
studentermedhjælper.
Lær for Livet søger en studentermedhjælper 15-20 timer om ugen, der kan bidrage til Lær for
Livets arbejde med kommunikation og kampagner til rekruttering af frivillige.
Er du vild med at skrive, og kan du omsætte ideer til praksis i markedsføring og kampagner? Har
du erfaring med kommunikation både til digitale og trykte medier? Og drømmer du om at gøre en
forskel for nogle af Danmarks mest udsatte børn? Så er stillingen måske noget for dig.
Som kommunikationsstudent i Lær for Livet indgår du i et dynamisk sekretariat, der arbejder for, at
flere anbragte og udsatte børn skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gør vi blandt
andet via Learning Camps og en mentorordning.
Dine opgaver:
∫∫ Tekstproduktion til nyhedsbreve, hjemmeside, presse, pjecer og SoMe.
∫∫ Idéudvikling, udarbejdelse og eksekvering af kampagner til rekruttering af frivillige.
∫∫ Administrative ad hoc opgaver.
Vi forventer, at du:
∫ Skriver et korrekt og godt dansk
∫ Kan og vil formidle de gode historier til trykte og digitale medier
∫ Er initiativrig, selvstændigt og struktureret
∫ Trives i en mindre organisation, hvor du også skal hjælpe til med administrative ad hoc opgaver
∫ Er i gang med en kandidatuddannelse – gerne inden for journalistik eller kommunikation.
Jobbet
Som student bliver du en del af Lær for Livets sekretariat på Hejrevej 43, 2400 København NV, hvor
et engageret team af erfarne medarbejdere, studentermedhjælpere og frivillige er klar til at tage
godt imod dig. Stillingen ønskes besat fra den 19. august 2019. Arbejdstiden er 15-20 timer om
ugen
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.
Om Lær for Livet
Lær for Livet er et læringsprogram, der skal styrke anbragte og udsatte børns læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi holder til i Københavns Nordvest-kvarter, hvor du bliver en del af et lille, men stærkt sekretariat med engagerede medarbejdere,
hvor pionerånd og nytænkning er bærende værdier.

