Vi søger en dygtig, engageret
akademisk praktikant
BRÆNDER DU FOR INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED PÅ DET DANSKE
ARBEJDSMARKED?
______________________________________________________________________
Kunne du tænke dig at være en del af fællesskabet på en engageret arbejdsplads, som bl.a. har
vundet ’Tag Ansvar-prisen’ 2019? Så skal du måske være en af forårets akademiske
praktikanter hos Foreningen Nydansker!
Som praktikant får du indsigt i samspillet mellem erhvervsliv, kommuner og civilsamfund i
arbejdet med integration, mangfoldighed og udsatte både på nationalt og nordisk plan.

HVAD KAN DU LÆRE?
Vi går op i, at du som praktikant får et interessant og lærerigt praktikophold, og du vil hos os
både få et grundigt indblik i integration og mangfoldighed, få selvstændige opgaver, som
udvikler dine kompetencer og indgå i et dynamisk og energisk team. Som praktikant indgår du i
tæt samarbejde med konsulenter og studentermedarbejdere og kobles til flere projekter.

HVAD KAN DU LAVE?
Vi søger en praktikant til at indgå specifikt i to projekter – men inddragelse i andre
projektindsatser kan også forekomme.
Du vil komme til at indgå i en større virksomhedsrettet mangfoldighedsindsats for Københavns
Kommune, der skal bekæmpe ubevidst etnisk diskrimination og bidrage til øget fokus på
mangfoldighed på arbejdspladsen. Her vil arbejdsopgaverne bl.a. være:


Projektkoordination og samarbejde med vores partnere i Københavns Kommune og Als
Research samt i følgegruppe og advisory board



Udvikling af informationsmateriale samt tilrettelæggelse af kampagnefremstød



Planlægning af og deltagelse i arrangementer, workshops og kurser om
mangfoldighedsledelse og ligebehandling



Rekruttering af københavnske virksomheder, der ønsker at indgå i indsatsen og arbejde
aktivt med mangfoldighedsdagsordenen

Derudover vil du blive inddraget i Foreningen Nydanskers nordiske projekter, der arbejder med
nordisk erfaringsdeling på integrationsområdet med et særligt fokus på uddannelse. I foråret
skal vi udføre en interviewundersøgelse blandt nordiske aktører. Opgaverne er blandt andet:



Projektkoordination og assistance til projektlederen



Planlægning af og deltagelse i arrangementer og workshops



Planlægning og afholdelse af kvalitative interviews med informanter i Danmark, Sverige,
Norge og Finland



Research og analysearbejde samt udarbejdelse af notater til politiske beslutningstagere i
de nordiske lande

Som praktikant i Foreningen Nydansker vil du i tillæg til projektarbejdet løse andre
arbejdsopgaver som blandt andet:


Kommunikationsopgaver som f.eks. udarbejdelse af artikler og posts til sociale medier



Ansøgning af projektmidler



Rekruttering af og kontakt til medlemsvirksomheder

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 er udadvendt og ikke bange for at gribe telefonen



Du har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner på dansk og engelsk



Du har erfaring med kvalitativ metode og interviewteknik



Du trives i en omskiftelig hverdag og kan navigere i en dynamisk organisation

VILKÅR FOR PRAKTIKSTILLINGEN


Praktikperioden for forårssemesteret løber fra. 1. februar 2021 til 30. juni 2021



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 praktikopgave



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



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

ANSØGNINGSFRIST D. 30. NOVEMBER 2020
Ansøgning og CV sendes til info@foreningen-nydansker.dk. Spørgsmål til stillingsopslaget kan
rettes til Louise Rosenthal Jensen på 25 94 48 97.
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