Bedre Psykiatri søger praktikant til presse- og kommunikation
Bedre Psykiatri er Danmarks største og mest omtalte forening for psykisk syge og deres pårørende. Som
kommunikationspraktikant hos os får du masser af ansvar og masser at lære – og branchens sødeste,
sjoveste og mest dedikerede kolleger.
Opgaverne på en almindelig arbejdsdag kan f.eks. være at:
- skrive på en artikel til vores magasin
- hjælpe en journalist fra Politiken, TVA el. lign. med at finde en case og lidt fakta
- skrive et opslag til Facebook
- arbejde på en portrætfilm om en pårørende til en psykisk syg
- tale i telefon med en af vores frivillige om hendes debatindlæg til lokalavisen
Uanset hvad opgaven er, får du plads og ansvar til at løse den selv, samtidig med at du selvfølgelig får den
sparring, du har brug for. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores pressechef og vores
fundraising- og analysemedarbejdere samt vores øvrige praktikanter og studentermedhjælpere. Og du
bliver involveret i organisationens løbende politiske og strategiske overvejelser.
Du er:
-

studerende på en videregående uddannelse
god til at skrive
ikke bange for at løfte røret og tale med folk, du ikke kender
udadvendt og socialt anlagt

Praktikstillingen er som udgangspunkt på fuld tid (37 timer/uge – 30 ects) og løber fra ca. ultimo januar
2018 til udgangen af juni 2018, men timetal og den præcise praktikperiode kan aftales nærmere, så det
passer med studieforløb og -krav. Praktikopholdet er ulønnet. Praktikstedet er Bedre Psykiatris sekretariat i
Københavns Indre by.
Du er velkommen til at kontakte Pressechef Jesper Nissen tlf. 24765416, hvis du har spørgsmål eller brug
for en snak om, hvad stillingen indebærer.
Send din ansøgning til jn@bedrepsykiatri.dk senest den 15. november 2018
Bedre Psykiatri er en landsdækkende medlemsorganisation med ca. 13.000 medlemmer og ca. 600 frivillige.
Vi arbejder for at sikre bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende.

