
Multimediepraktikant 

 

VIL DU STYRKE VORES VISUELLE 
KOMMUNIKATION PÅ FLERE 
FORSKELLIGE PLATFORME? 
 
 
Som multimediepraktikant hos Dansk Skoleskak kommer du til at arbejde med alt fra layout af 
invitationer til produktion af mindre læringsvideoer. Du kommer til at udvikle dine 
kommunikative kompetencer indenfor flere discipliner, bl.a. design, layout, redigering og 
produktion af web, video og billeder. 
 
Arbejdsopgaver 
Du bliver en del af det team, der sikrer at skoleskakken har en klar og tydelig stemme – både 
udadtil og internt mod organisationens medlemmer. Det er dig der layouter invitation og 
diplomer til de 30.000+ elever der deltager på Skolernes Skakdag, og producerer 
læringsvideoer som lærere og pædagoger på 450 skoler kan bruge i deres undervisning. 
Øvrige arbejdsopgaver kan tælle: 
 

 Responsive webdesign 
 Opsætning af skoleskakkens medlemsblad 
 Design af informationsmateriale og brochurer 
 Udvikling og optimering af skoleskakkens webdesigns. 

 
Dit arbejde vil bidrage til en skarp og tydelig visuel kommunikation af vores vision om at gøre 
skoleskak synonymt med læring, koncentration og kompetenceudvikling.  
 
Vi mangler dig der… 
Er klar på en udfordring! Det er vigtigt for os, at du udfordres fagligt – læringskurven er stejl – 
så gåpåmod og lysten til at løse store som små opgaver med engagement og professionalitet 
er vigtig. Du kan lide at arbejde selvstændigt og analytisk i et udviklende arbejdsmiljø, hvor 
der er kort fra idé til handling – og dine idéer er velkomne.  
 
Du læser måske til multimediedesigner på fx KEA og er stærk i Adobe-pakken til både web-
design og tryksager, og har kendskab til WordPress. 
 
Vi tilbyder 
Et lærerigt praktikforløb hvor du får mulighed for at teste dine faglige kompetencer i praksis. 
Et dynamisk, ungt og uformelt miljø, hvor du får ansvar for egne opgaver og samarbejder med 
andre praktikanter og medarbejdere. Løbende sparring på opgaver og kompetencer sker i form 
af udviklingssamtaler og en tilknyttet praktikvejleder. (Praktikken er lønnet). 
 
Praktisk  
Vi håber at byde dig velkommen fra den 17. august – 18. december 2015 (kan aftales 
individuelt, hvis din praktikperiode fx er kortere eller længere). Arbejdstiden er 37 timer pr. 
uge på vores Landskontor i Skolehuset i Kbh K. Send en kort, motiveret ansøgning (max 1 
side), CV og dit karakterblad til tine@skoleskak.dk. Mærke: ”Praktik – Multimedie”.  
 
Har du spørgsmål, så kontakt Tine Kamper Holbøll tine@skoleskak.dk / 2425 5344. 
 
Om os 
Dansk Skoleskak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der arbejder 
for øget læring og uddannelse. Vi er startet af skoleledere, lærere og elever. Skoleskak 
tilbydes i dag på over 400 skoler i 90 kommuner, da det styrker elevernes faglige og sociale 
udvikling. Læs mere på www.skoleskak.dk.	  	  


