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ANALYTISK PRAKTIKANT TIL FONDSAFDELING 
Ønsker du at afprøve dine kompetencer fra studiet og lære, hvordan man i en førende NGO 
udvikler projekter, som fonde vil støtte og som giver børn og skoler merværdi? Så kom med på 
vores rejse og lær hvordan sociale læringsaktiviteter giver ”Generation Touch” et analogt 
alternativ til de smartphones og sociale medier, der kæmper om børns opmærksomhed. Via 
skoleskak får de en virkelighed, de kan røre, der styrker evnen til at holde fokus, koncentration og 
tænke fremad.  

SKOLESKAK – EN UNIK METODE TIL AT LØFTE BØRN OG UNGE 
Dansk Skoleskak er en børne- og ungdomsorganisation, der gennem skoleskak inviterer alle børn, 
uanset baggrund, ind i inkluderende læringsfællesskaber. Gennem en række mangeartede 
projekter, sikrer vi, at flere børn og unge får et meningsfuldt liv med leg og læring. Skoleskak er 
aldrig målet, men en effektivt metode til at løfte børn og unge socialt og fagligt – og det er det, vi 
arbejder benhårdt for. Vi forventer ikke, at du er en skakhaj, men ser meningen i, at flere børn får 
sunde analoge alternativer til det digitale fix. 

OM STILLINGEN 
Dansk Skoleskak befinder sig i en spændende tid, hvor der er plads til innovative tanker og 
udvikling. I din praktikperiode vil du være med til at udvikle og muliggøre ildsjæle-projekter i 
tværgående samarbejder. Du kommer bl.a. til at arbejde med at: 

 Dokumentere samfundsbehov
 Skrive dele af fondsansøgninger
 Bidrage til interessentanalyser og fondsmapping
 Bistå med kvantitativ og kvalitativ dataindsamling til events
 Vedligeholde kommunikation og kontakt til fonde, organisationer og virksomheder

HVEM ER DU? 
Vi forestiller os, at du er studerende på en relevant videregående uddannelse inden for 
samfundsvidenskab, organisationsstudier, humaniora, markedsføring eller lignede. Vi lægger 
vægt på, at du har kendskab til arbejdet med statistik og desktop-research, er skarpt tænkende 
og dygtig til at formidle kreativt både mundtligt og skriftligt. Du kan arbejde selvstændigt, er 
initiativrig, udadvendt og engageret. Det er en fordel, hvis du har erfaringer med 
fondsansøgninger, viden om skolesystemet eller har arbejdet med børn og unge i skolealderen. 
Vigtigst af alt er, at du er nysgerrig og har mod på at lære.  

LYDER SOM NOGET FOR DIG? ANSØG HER 
Stillingen er på omtrent 30-37 timer med opstart omkring august/september og fem måneder 
frem. Vi er dog fleksible i forhold til dine ønsker. Du vil få din daglige gang på vores Landskontor 
i Snaregade i København K sammen med 15 rare kollegaer. Hvis du har nogle spørgsmål, så 
kontakt Tescha Alexandrovitsch på 8161 0966 / tescha@skoleskak.dk.  

Send os din ansøgning og dit CV via Skoleskak.dk/job snarest. Vi holder samtaler løbende 

http://www.skoleskak.dk/job

