Vi søger dygtige, engagerede
akademiske praktikanter
BRÆNDER DU FOR INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED OG
FOR LIGE ADGANG TIL UDDANNELSE OG JOB?
______________________________________________________________________
Kunne du tænke dig at være en del af fællesskabet på en engageret arbejdsplads, som arbejder for en fælles
sag? 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, uddannelse og beskæftigelse.
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 vores projekter og aktiviteter, få selvstændige opgaver, som udvikler dine kompetencer og indgå i et
dynamisk og energisk team.
Som praktikant arbejder du tæt sammen med projektledere, -konsulenter og studentermedarbejdere, og kobles
til et eller flere konkrete projekter eller konsulentopgaver.
Vi arbejder aktuelt med forskellige indsatser:
Mentorindsatser med hovedområderne:




Erhvervsmentorer til elever på FGU og andre unge på kanten af arbejdsmarkedet
Helhedsorienterede mentorer til unge med flygtningebaggrund
Erhvervsmentorer og studiejob til højtuddannede flygtninge

Mangfoldigheds- og integrationsindsatser med hovedområderne:



Det Danske Charter for Mangfoldighed – indsats med fokus på at få danske virksomheder til at
underskrive Det Danske Charter for Mangfoldighed og implementere mangfoldighedsinitiativer
Kommune- og virksomhedssamarbejder – assistance og støtte til forskellige danske kommuner og
virksomheders integrations- og mangfoldighedsindsatser, herunder ’En by af talenter’: En
virksomhedsrettet mangfoldighedsindsats i Københavns Kommune med fokus på bekæmpelse af
ubevidst diskrimination

HVAD KAN DU LAVE?
Som praktikant i Foreningen Nydansker vil du løse arbejdsopgaver som:







Projektkoordination og assistance på diverse projekter
Planlægning af og deltagelse i netværksarrangementer, workshops og kurser
Kommunikationsopgaver som udarbejdelse af artikler og posts til sociale medier, opdatering af
hjemmeside og udformning af informationsmateriale
Ansøgning af projektmidler
Rekruttering af og kontakt til medlemsvirksomheder
Diverse administrative ad hoc-opgaver

Derudover vil der være opgaver, som er specifikke for de indsatser, du er knyttet til:
I mentorindsatserne har vi stor kontakt til frivillige og projektdeltagere, og derfor vil du især få opgaver som:





Rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer
Matchning af mentorer og mentees
Interview med deltagere og telefonisk sparring med frivillige
Undervisning af frivillige

Mangfoldighedsindsatserne indebærer bl.a. at løse opgaver for virksomheder og kommuner, der ønsker at
arbejde med mangfoldighed og inklusion. Opgaverne er bl.a.:




Research- og analyseopgaver
Koordination med samarbejdspartnere
Afholdelse af større arrangementer og events for danske virksomheder, der ønsker at arbejde med
mangfoldighed

Skriv i din ansøgning, hvis du er særligt interesseret i nogle af indsatserne.
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 kvalitativ metode og interviewteknik
Du har gerne kompetencer inden for kommunikation, hjemmesideopdatering og layout
Du trives i en omskiftelig hverdag og kan navigere i en dynamisk organisation

VILKÅR FOR PRAKTIKSTILLINGEN





Praktikperioden for forårssemesteret er som udgangspunkt fra. 1. februar 2022 til 30. juni 2022
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
Der er gode muligheder for at blive hos Foreningen Nydansker som studentermedhjælper efter endt
praktik – men vi kan ikke love noget

ANSØGNINGSFRIST TORSDAG DEN 25. NOVEMBER 2021
Ansøgning og CV sendes til info@foreningen-nydansker.dk. Vi læser ansøgninger og indkalder til samtaler
løbende, så du kan med fordel sende din ansøgning snarest muligt.
Spørgsmål til stillingsopslaget kan rettes til Louise Rosenthal Jensen på 25 94 48 97.

