
Praktik hos Dansk Skoleskak  Skoleskak.dk 

Dansk Skoleskak søger praktikant til 
webshop & kommunikation, der hjælper flere 
til en bedre skolegang! 
 
Brænder du for webshop og kommunikation? Vil du bruge din viden på at hjælpe flere unge til 

et liv med læring og uddannelse – og selvfølgelig også lære mere? Så er et praktikforløb med 

webshop & kommunikation i Dansk Skoleskak relevant for dig! 

 
Arbejdsopgaver 

Du er med til at drive og udvikle vores webshop, hvor du er med i alle processer. Da 

overskuddet går til læringsprojekter, bliver du en nøglespiller både i forhold til at sikre 

kvalitetsmaterialer til skoler og elever, samt skabe midler til læringsaktiviteterne. Og ja, du får 

ansvar! Du kommer bl.a. til at arbejde med…  

 

 Kundekontakt/ekspedition 

 Shopoptimering/tekst/billeder 

 Adwords/SEO/kampagner 

 Markedsanalyse 

 

Vi forventer 

Du er positiv, initiativrig, systematisk og du motiveres af opgaverne. Du har drive - både når 

du rådgiver i telefonen, bag skærmen eller på Skoleledernes Årsmøde. Uanset hvor, handler 

det om at skabe Danmarks bedste rådgivning og kundeservice. 

 

Du er rutineret i Office-pakken. Kendskab til Photoshop, Dandomain shopløsninger og 

Wordpress er en fordel, men ikke noget krav. Kan du svensk eller norsk, er det også et plus. 

 

Du læser sikkert på sidste del af en videregående uddannelse. 

 

Vi tilbyder 

 

 Et praktikophold i et dynamisk, ungt og uformelt miljø  

 Ansvar for egne opgaver med mulighed for at arbejde selvstændigt  

 Faglige og personlige udfordringer samt sparring og udvikling 

 

Praktikperiode 

Mandag den 18. august – 19. december 2014 (kan aftales individuelt).  

37 timer pr. uge. Arbejdsstedet er Landskontoret i Kbh. K, og stillingen er som udgangspunkt 

ulønnet. 

 

Ansøgning 

Ansøgning (max en A4 side) og CV sendes til job@skoleskak.dk / tlf.: 2240 1488.  

Skriv ”Praktikant – webshop & kommunikation” i emnefeltet.  

 

Ansøgningsfrist 

Senest 15. august 2014. Send gerne din ansøgning hurtigst muligt - vi behandler dem 

løbende. 

 

 

 

 

 
 

FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. DSS er startet af skoleledere, -lærere og -elever. 
Skoleskak tilbydes i dag på over 300 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale udvikling. 
Skoleskak bygger på 50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af udenlandske 

undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever vedr. skoleskak.  
Se www.skoleskak.dk.  
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