Bedre Psykiatri søger praktikant til kampagne og fundraising
Bedre Psykiatri søger en praktikant til vores fundraising og kampagneteam. Vi er landets største
medlemsorganisation inden for psykiatrien og knokler hver dag for at forbedre vilkårene for pårørende til
mennesker med psykisk sygdom.
Som praktikant hos os får du masser af ansvar, en kreativ legeplads – og branchens sødeste, sjoveste og
mest dedikerede kolleger.
Arbejdsområderne:
- Du vil få muligheden for at arbejde strategisk med planlægningen og udtænkningen af politiske
kampagner, der skaber engagement.
- Du bidrager med at lave konkret kampagneelementer til sociale medier, tryksager mm. Vi vil både
samle, inspirere, oplyse, underholde og hverve, så der bliver masser af rum til at øve sig i forskellige
genrer.
- Du vil blive koblet på arbejdet med at udvikle projekter til fondsansøgninger og få muligheden for
at bidrage til udarbejdelsen af ansøgninger til konkrete fonde.
- Du vil blive involveret i vores strategiske såvel som praktiske arbejde med at fastholde medlemmer,
få flere medlemmer, skabe loyalitet mm.
- Du vil blive involveret i forberedelserne og opsamlingerne på vores telemarketingarbejde.
Vi prioriterer, at du får dine egne opgaver og projekter sådan at du lærer mest muligt samtidig med at du
selvfølgelig får alt den sparring, du har brug for. Du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige
kollegaer i kampagne- og fundraisingteamet samt vores øvrige praktikanter og studentermedhjælpere.
Du er:
-

Studerende på en videregående uddannelse
Måske god til at skrive
Rutineret bruger på sociale medier
Kreativt tænkende og drømmer måske om at komme til at arbejde på et kommunikationsbureau
eller som fundraiser efter studierne.
Nysgerrig, åben og energisk

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 Sekretariatsleder Jane Alrø Sørensen tlf 2990 8646 hvis du har spørgsmål
eller brug for en snak om, hvad stillingen indebærer.
Send din ansøgning til job@bedrepsykiatri.dk senest den 15. november 2018

