
ANALYTISK PRAKTIKANT TIL 
FONDSAFDELING
Ønsker du at afprøve dine kompetencer fra studiet og lære, hvordan man i en førende NGO udvikler projekter, der skaber 
merværdi for børn og unge, og som fonde vil støtte? Så har du her chancen! Dansk Skoleskak befinder sig i en spændende 
tid, da vi netop har slået hul på vores nye strategi. Det indebærer et øget fokus på at udvikle vores projekter til at omfavne 
nye målgrupper, der rækker ud over skolen og landets grænser. Vi søger derfor en praktikant, der vil bistå med at analysere 
på vores nuværende projekter og undersøge, hvordan vi kan videreudvikle disse, så de peger ind i vores nye strategi. 

Vi håber på, at din praktik vil resultere i et fortsat samarbejde med dig som studentermedhjælper.

SKOLESKAK – EN UNIK METODE TIL AT LØFTE BØRN OG UNGE
Dansk Skoleskak er en børne- og ungdomsorganisation, der gennem skoleskak på over 600 skoler inviterer alle børn, uanset 
baggrund, ind i inkluderende læringsfællesskaber. Skoleskak er aldrig målet, men en effektiv metode til at børn og unge 
motiveres socialt, fagligt og mentalt til at videreuddanne sig og få nye styrkepositioner i livet. Vi er en  lille, agil organisation 
med 15 fuldtidsansatte og to studenter. Du vil blive en aktiv del af fundraising- og analyseteamet og vil komme til at arbejde 
tæt sammen med generalsekretæren. 

DIN ROLLE 

Dit arbejde vil bl.a. bestå i at:

• Skrive dele af fondsansøgninger
• Bidrage til målgruppeanalyser 
• Mappe fonde
• Bistå med kvantitativ og kvalitativ dataindsam-

ling i og omkring aktiviteterne, herunder revidere 
evalueringer 

• Undersøge samfundsbehov 

OM STILLINGEN

• Stillingen er på 30-37 timer, men vi er fleksible i forhold til 
dine ønsker

• Opstart august/september 2020
• Som udgangspunkt ulønnet, men der vil blive givet et 

månedligt honorar
• God mulighed for at fortsætte som studentermedhjælper

OM DIG 

Vi ser gerne, at du: 

• Er skarpt tænkende 
• Er dygtig til at formidle kreativt, både mundtligt og 

skriftligt
• Er udadvendt og engageret
• Har erfaring med kvalitative og kvantitative analyser

Det er en fordel, hvis du 

• Har erfaringer med fondsansøgninger og/eller 
          projektudvikling
• Har viden om skolesystemet og/eller har arbejdet med 

børn i skolealderen. 

Har du spørgsmål? Så kontakt Tescha Alexandro-
vitsch på 8161 0966 / tescha@skoleskak.dk. 

Send os din ansøgning og dit CV via skoleskak.dk/job 
Vi holder samtaler løbende og stopper rekrutteringen, 
når vi har den rette kandidat.

https://app.elvium.com/da/positions/9598/c/applications/new

