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PRAKTIKANT TIL KOMMUNIKATION OG STRATEGI 
 
Har du lyst til at prøve kræfter med forskellige kommunikationsrelaterede opgaver i en lille, agil 
organisation i rivende udvikling? Trives du i en forandringsfyldt hverdag, hvor du får selvstændigt 
ansvar og mulighed for at sætte dit præg? Så er du måske lige den praktikant, vi leder efter til 
efterårssemesteret 2019. 
 
EN UNIK OG GOD SAG 
Hele 60.000 elever er i dag engagerede i skoleskak, og vi har brug for dig, så vi sikrer, at endnu 
flere børn og unge får et meningsfuldt liv med leg og læring. I en digital tid er skoleskak et 
værdifuldt analogt alternativ, som giver børn og unge mulighed for at træne koncentration, fokus 
og fordybelse. Skoleskak er aldrig målet, men en effektiv metode til at løfte børn og unge socialt 
og fagligt – og det er det, vi arbejder benhårdt for.  
 
ARBEJDSOPGAVER 
Du får en spændende og varieret hverdag med ansvar for selvstændige opgaver. Du kommer til at 
arbejde på tværs af organisationen, fx med at 
 
 finde og vinkle de gode historier om skoleskak  
 skabe kreativt og vedkommende indhold til sociale medier 
 bistå med kvantitativ og kvalitativ research og segmentering 
 bidrage ved planlægningen af events og skoleskakstævner 
 udarbejde strategier i forbindelse med organisationsudvikling 

 

 
OM DIG 
Du studerer på en relevant uddannelse og er sandsynligvis i gang med din kandidat. Du er 
motiveret, kan lide at blive udfordret og har masser af drive og gåpåmod. Har du kendskab til 
skoleverdenen, politisk kommunikation eller nonprofit-organisationer, er det en fordel, men ikke 
et krav. Det vigtigste er din lyst til at lære nyt, dit engagement og din personlighed. 
 
DET PRAKTISKE 
Stillingen er på ca. 30 timer om ugen, men vi er 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. 
Har du spørgsmål? Så kontakt Lærke Maria Johnsen på 2818 1205 / laerke@skoleskak.dk.  
 
Send os din ansøgning og dit CV via Skoleskak.dk/job snarest. Vi holder samtaler løbende. 

http://www.skoleskak.dk/job

