
Divérs søger praktikanter  
til efteråret 2019
Brænder du for at arbejde med diversitet og lige 
muligheder for alle? Og har du lyst til at arbejde aktivt  
med køn, normer og ulighed og være med til at skabe  
en forskel for unge kvinder og mænd? 

Vi tilbyder 

Som praktikant hos Divérs får du mulighed for at blive 
en del af teamet bag Boss Ladies og vil således få mulig-
hed for at bidrage til udviklingen såvel som driften af 
projektet. Du får mulighed for at få erfaring med projek-
trelateret arbejde i et stort projekt med stor strategisk 
impact, tværfaglige profiler, mange forskellige samar-
bejdspartnere samt arbejdsopgaver. Samtidig får du 
mulighed for at få et unikt indblik i et arbejdsområde, 
der står højt på den politiske dagsorden og hvor der er 
massivt brug for forandring nu og her.  

Praktikforløbet 
Praktikforløbet kan vare mellem 4-6 måneder. Du er moti-
veret, engageret og brænder for at arbejde med diversitet 
og forandring. Du kan arbejde både selvstændigt og har 
gode samarbejdsevner og du trives i et arbejdsmiljø med 
højt tempo og mange forskellige arbejdsopgaver. Du læser 
på en relevant videregående uddannelse på kandidatni-
veau eller noget tilsvarende. 

Vi søger praktikanter med forskellige profiler. 
Du har f.eks.:

 → En uddannelses- eller kommunikations- 
relevant baggrund, har mundtlige og skrift-
lige formidlingsevner samt evt erfaring med 
undervisning. Du har en bred faglig forståelse 
for samspillet mellem mennesker, institu- 
tioner og samfundsmæssige vilkår. 

 → Grafiske evner, teknisk snilde samt SoMe og/
eller erfaring med udvikling og facilitering af 
events. 

 → En samfundsvidenskabelig baggrund og har 
erfaring med at lave dybdegående kvalitative 
og/eller kvantitative analyser samt analytisk 
dokumentation og brænder for at udvikle nye 
metoder og teste dem i praksis.

 • Analytisk dokumentation og metodeudvikling

 • Datakommunikation

 • Kommunikation- og pressehåndtering 

 • Udvikling og håndtering af SoMe

 • Design thinking samt design af 
formidlingsmaterialer   

 • Idéudvikling og afvikling af events

 • Projektudvikling og innovation

 • Generel projektkoordinering samt ad 
hoc-opgaver

Arbejdsopgaver kan bestå af:

Praktisk info
Timeantallet er fleksibelt og kan 
tilpasses eventuelle fag, som du 
skal følge på dit studie ved siden af, 
eller hvis du skal skrive en større 
praktikopgave. Praktikken  
er ulønnet.

Ansøgningsfristen er løbende.  
Vi er altid interesseret i at høre  
fra dig.

Ansøgning (max 1 side) og CV 
sendes til projektkoordinator  
Maria Bøhnke på:  
maria@foreningendivers.dk 

Har du spørgsmål vedr. stillings- 
opslaget besvares de på oven-
stående mail eller kontakt Maria  
på telefon +45 2169 9908


