Vi søger dygtige akademiske
praktikanter
SKAL DU VÆRE EN AF VORES 8 AKADEMISKE PRAKTIKANTER, SOM SKAL
LØSE ET VÆLD AF SPÆNDENDE OPGAVER I EFTERÅRSSEMESTERET?
______________________________________________________________________
Brænder du for at styrke integrationen og mangfoldigheden på det danske arbejdsmarked eller for at hjælpe udsatte unge i uddannelse og job? Kunne du tænke dig at være
en del af et fællesskab på en dynamisk og engageret arbejdsplads, hvor mangfoldighed
ses som en ressource? Så skal du måske være en af de 8 nye akademiske praktikanter
hos Foreningen Nydansker.
Som praktikant får du indsigt i samspillet mellem erhvervsliv, kommuner og civilsamfund i arbejdet med integration, mangfoldighedsledelse og udsatte målgruppers vej til
beskæftigelse.
HVAD KAN DU LÆRE?
Vi går op i, at du som praktikant får et interessant og lærerigt praktikophold, og du vil
hos os få et grundigt indblik i integration, mangfoldighed og beskæftigelse. Du får udviklet dine kompetencer og får opbygget et relevant netværk, som du kan trække på, når
du skal søge job efter studiet.
Du deltager i møder og kurser i og uden for huset, og bliver inviteret til interne oplæg
og korte kurser i projektledelse, mangfoldighedsledelse og interkulturel kompetence.
Som praktikant indgår du i tæt samarbejde med projektledere, konsulenter og studentermedarbejdere, og du arbejder både selvstændigt og som en del af et team.
Du bliver knyttet til ét af vores tre teams, henholdsvis Erhvervsmentorkorpset, Ungeteamet eller Mangfoldighedsteamet.
Erhvervsmentorkorpset arbejder for at sikre integrationen af højtuddannet udenlandsk
arbejdskraft, fra internationale studerende, over medfølgende partnere til flygtninge.
Som praktikant vil du stå for at matche frivillige erhvervsmentorer med højtuddannede
udenlandske arbejdstagere. Du vil skulle søge efter, rekruttere og følge op på det løbende samarbejde mellem mentor og mentee, og gennem dette arbejde vil du være
med til at lette højtuddannede nydanskeres vej til det danske arbejdsmarked. Derudover vil du som praktikant assistere projektledere ved bl.a. virksomhedssamarbejder, og

der vil blive rig lejlighed til at udvikle kompetencer ift. projektledelse, corporate volunteering og interkulturel kommunikation.
Ungeteamet arbejder også med mentorordninger. Som praktikant vil du bl.a. få mulighed for at hjælpe ledige og udsatte unge til at blive mere afklaret i forhold til uddannelse og job. Du vil kunne arbejde med unge i udsatte boligområder, jobcentre eller uddannelsesinstitutioner, eller du kan blive tilknyttet et projekt med fokus på psykisk sårbare kvinder. Alle projekter arbejder med unge mellem 15-30 år. Gennem arbejdet med
matchning af frivillige mentorer og mentees får du mulighed for at gøre en særlig forskel for disse udsatte målgrupper.
Mangfoldighedsteamet samarbejder bl.a. med en række kommuner om virksomhedsrettede indsatser med fokus på at få gruppen af flygtninge i job og uddannelse, herunder i
IGU eller praktikforløb. Som praktikant vil du bistå Foreningens projektkonsulenter med
den løbende projektkoordinering. Du kan arbejde med mentorordninger, hvor du matcher frivillige erhvervsmentorer med gruppen af flygtninge og indvandrere, der har brug
for hjælp til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Endelig vil der være mulighed
for at deltage i internationale samarbejdsprojekter, da teamet lige nu arbejder på et europæisk projekt med fokus på den gode modtagelse af flygtninge og et nordisk projekt
med fokus på uddannelser målrettet samme målgruppe. En af praktikanterne vil være
halv tid hos Foreningen Nydansker og halv tid hos Integrationshuset Kringlebakken
ANDRE ARBEJDSOPGAVER
Alle praktikanter vil desuden få mulighed for at arbejde med:


Planlægning af og deltagelse i netværksarrangementer, workshops og kurser



Projektkoordination og assistance på diverse projekter



Rekruttering af og kontakt til medlemsvirksomheder



Udarbejdelse af artikler og opslag til sociale medier



Diverse administrative og praktiske opgaver

Du vil få et grundigt indblik i de mange facetter, der knytter sig til projektarbejdet – herunder ideudvikling, researcharbejde, fondssøgning, implementering samt afrapportering.
Skriv i din ansøgning, hvis du ønsker at søge målrettet et af de tre teams, der er i foreningen. Ønsker du at søge bredt, angiv da dette. Fortæl hvad du har særligt interesse for, og
hvad du kan bidrage med.
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DINE KVALIFIKATIONER


Du læser på en relevant lang videregående uddannelse



Du er særdeles selvstændig, initiativrig og kan lide at have mange bolde 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, hvor du både får ansvar og mulighed
for at sætte dig eget præg på arbejdsopgaverne



Du har gerne interesse for/viden om beskæftigelses- og integrationsområdet

VILKÅR FOR PRAKTIKSTILLINGEN


Praktikperioden for efterårssemestret er som udgangspunkt fra 1. september 2019
til 31. januar 2020



Praktikstillingerne er som udgangspunkt 30-37 timer om ugen inden for normal
kontortid. Vi tager dog hensyn til individuelle behov for at følge fag eller skrive afsluttende praktikopgave



Du kan holde 10 fridage til studie/ferie, som du planlægger i samarbejde med din
praktikvært



Foreningen Nydansker har en gratis frokostordning



Der er gode muligheder for at blive hos Foreningen Nydansker som studentermedhjælper efter endt praktik – men vi kan ikke love noget

ANSØGNINGSFRIST: 28. APRIL 2019
Ansøgning og CV sendes til Foreningen på:
info@foreningen-nydansker.dk. Spørgsmål til stillingsopslaget kan stilles til projektleder
Trine Bruun Mathiasen på tb@foreningen-nydansker.dk eller på telefon 3338 6219.
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