
 

 

PRAKTIKANT TIL INTEGRATION OG 
MANGFOLDIGHED 

Brænder du for integration og mangfoldighed på det danske arbejdsmarked, og har du mod 
på nye udfordringer? Kunne du tænke dig at være en del af fællesskabet på en dynamisk og 
engageret arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed ses som en 
ressource? Så er denne praktikstilling måske noget for dig. 
 
I Foreningen Nydanskers mangfoldighedsteam søger vi en akademisk praktikant til forårsse-
mestret 2016. Som praktikant bliver du involveret i forskellige projekter og opgaver i samar-
bejde med projektledere og konsulenter, og du arbejder både selvstændigt og som en del af 
et team. 
 
SÆT MANGFOLDIGHED PÅ DAGSORDENEN! 

I mangfoldighedsteamet arbejder vi på en række forskellige indsatser, og der kommer lø-
bende flere til. I foråret vil vi bl.a. arbejde med udbredelse af branchepakkekonceptet til lan-
dets jobcentre, etablering af fritidsjob i samarbejde mellem virksomheder og udsatte bolig-
områder, efteruddannelse i integration for kommunale medarbejdere, øget etnisk mangfol-
dighed blandt jurastuderende, kurser for etniske foreninger og drift af Det danske charter for 
mangfoldighed. Samtidig står vi i spidsen for foreningens medlemsservice, som bl.a. indbe-
fatter nyhedsbrev, rådgivning og netværksarrangementer. 
 
Vi arbejder tæt sammen med virksomheder, kommuner og andre organisationer, og du vil 
som praktikant få en udadvendt og opsøgende rolle.  
 
DINE PERSONLIGE EGENSKABER OG KVALIFIKATIONER 

 Du læser på en lang videregående uddannelse 
 Du er særdeles selvstændig, initiativrig og kan gribe bolde, andre kaster i luften 
 Du har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner på dansk og engelsk 
 Du har gerne erfaring med kvantitativ og/eller kvalitativ metode 
 Du kan navigere i en dynamisk organisation 

 
PRAKTIKSTILLINGEN 

 Praktikperiode: 1. feb.-30. juni. Kan evt. forkortes 
 Timetallet er som udgangspunkt 30 - 37 timer om ugen 
 Arbejdstiden er som udgangspunkt hverdage kl. 09.00-16.00 
 Timetal og arbejdstid er fleksibelt og kan tilpasses individuelle behov for at følge 

fag / skrive afsluttende praktikopgave 
 Der kan holdes 10 fridage til studie/ferie, som praktikanten planlægger i samar-

bejde med teamet 
 Stillingen er ulønnet  
 Foreningen Nydansker har en gratis frokostordning 

 
Ansøgning + CV sendes til seniorkonsulent Susie Skov Nørregård på: sus@foreningen-ny-
dansker.dk. Husk at angive tidsrum og timetal, du ønsker at være i praktik. 
Praktikstillingen kan munde ud i en studenteransættelse. Derfor vægter vi, at ansøgere har 
flere år tilbage af deres studium.  
Spørgsmål til stillingsopslaget besvares på samme mail eller på telefon 26 22 05 28. 
Ansøgningsfrist: 6. november 2015 

 
OM FORENINGEN NYDANSKER 

Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til 
integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det er det, der er vores mission: At ned-
bryde barrierer mellem nydanskere og arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til 
et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv. Læs mere om Foreningen Nydansker 
her 
 
 

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/om-foreningen/hvem-er-vi

