Kommunikationspraktikant til Fairtrade foråret 2019
Vil du give bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande en større stemme i Danmark? Og har du lyst til at
arbejde med kampagner, events, presse og sociale medier? Så er det måske dig, der skal være Fairtrades nye
praktikant i forårssemesteret 2019.
I Fairtrade leder vi efter en eller to kommunikationsstuderende, som har lyst til at komme i praktik hos os i foråret
2019. I din praktikperiode kommer du bredt omkring i kommunikationsfaget og prøver kræfter med en række
forskellige discipliner som sociale medier, events, kampagner, PR, CMS, nyhedsbreve samt meget andet.
Det er først og fremmest vigtigt for os, at du er et godt menneske, der har lyst til at være med til at drive Fairtradesagen fremad. Du skal have erfaring med at skrive, være god til at holde overblik og trives i en hverdag, hvor det godt
kan gå stærkt. Derudover er det en fordel, hvis du har prøvet kræfter med og/eller har interesse i:
•
•
•
•
•
•

Sociale medier
Filmredigering
Redigering af hjemmeside i Sitecore
Event-planlægning
Pressearbejde
Grafik / foto

Du kommer til at indgå i kommunikations- og marketingafdelingen, som er et lille team med en flad struktur. Vi
arbejder tæt sammen, lægger vægt på faglig sparring og feedback og arbejder ud fra en devise om stor personlig
frihed og stram faglig styring. Vi løber hurtigt, men stopper også op og fejrer vores sejre. Arbejdssproget er dansk.
Om Fairtrade
Fairtrade er en international organisation, der er sat i verden for at skabe en mere fair handel med bønder og
arbejdere i nogle af verdens fattigste lande. På det danske kontor arbejder vi på at øge salget af Fairtrade-produkter i
Danmark med udgangspunkt i en involveringsstrategi. Det gør vi ved at inspirere flere virksomheder til at handle på
Fairtrade-vilkår og flere forbrugere til at købe Fairtrade-produkter.
Hvis du har lyst til at være en del af holdet og kan se dig selv i denne beskrivelse, håber vi at høre fra dig. Kandidater,
der går videre til samtale, skal være indstillet på at lave en mindre opgave i forbindelse med ansættelsesforløbet.
Praktisk
• Praktikperiode: Fem til seks måneder med opstart i januar 2019 (fleksibel start- og slutdato).
• Praktikperioden skal være en officiel del af dit studie, og du skal opnå ECTS-point for dit ophold.
• Praktikperioden er ulønnet.
• Kontor: Dronningensgade 68, 3. sal, 1420 København K.
Ansøgningsfrist
Vi kalder til samtale løbende og håber at høre fra dig hurtigst muligt. Send din ansøgning og dit CV som én samlet fil
til louise@fairtrade-maerket.dk
Yderligere information
Kommunikations- og marketingchef Louise Elver, louise@fairtrade-maerket.dk, 31 68 28 51

