Er du en social medie-strateg? Trives du med pressedøgnets høje tempo?
Formidler du præcist og med sans for detaljer?
Vi søger en praktikant til KVINFOs Kommunikations- og presseafdeling, som kan være med til at skrive nyheder og
artikler til hjemmesiden, producere og udgive indhold på vores sociale medie-kanaler, drive hjemmesiden m.m. Det
kræver blandt andet at du kan skrive og formidle, kender til analyseredskaber og de tekniske muligheder på de sociale
medier (FaceBook, Instagram og Twitter), har kendskab til Wordpress – og synes det er sjovt at lave mange forskellige
former for indhold. Vi ser gerne du også har en interesse for køn, ligestilling og mangfoldighed.
I KVINFOs kommunikations- og presseafdeling har vi ansvaret for at formidle husets aktiviteter, laver nyheder inden
for de forskellige programmer og aktivitetsområder, være på forkant med hvad der sker ligestillingspolitisk samt
håndtere og forberede pressearbejde. Vi glæder os til at have en ny praktikant med på holdet!
Arbejdsopgaver:





Opdatering og videreudvikling af hjemmeside.
Producere og udgive indhold på KVINFOs sociale medie-kanaler
Forfatning af artikler og nyheder om KVINFOs arbejde nationalt og internationalt
Hjælpe sammen med dine kollegaer med praktiske opgaver ved events i huset

Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med den presse- og kommunikationsansvarlige, med KVINFOs direktør og
med KVINFOs andre faglige medarbejdere. Du får en bred kontaktflade og det er derfor vigtigt, at du kan samarbejde
på tværs af organisationen og skabe gode relationer.
Kvalifikationer:







Du er bachelor og/eller er begyndt på din overbygning.
Du har erfaring med Wordpress.
Du er vant til at producere indhold til forskellige platforme og målgrupper.
Du har stærke skriftlige og mundtlige evner på dansk og engelsk.
Du arbejder fokuseret og selvstændigt i et travlt arbejdsmiljø.
Du er initiativtagende, ansvarsbevidst og struktureret.

Hvis muligt må du meget gerne vedhæfte/linke til eksempler på arbejde du har (fået) udgivet eller medvirket til
produktionen af.
Praktikken er ulønnet.
Ansøgningen sendes til presse- og kommunikationsansvarlig Marie Valentin Beck, marie.valentin.beck@kvinfo.dk ,
som også kan kontaktes for yderligere oplysninger på telefon 50 76 33 82.
Ansøgningsfristen er onsdag d.17. april
KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og samlingsstedet for forskning, viden og information om den
moderne ligestillingsdiskussion. Nationalt og internationalt. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet.
Vi producerer og formidler viden om køn og mangfoldighed, vi skaber og deltager i debatter og vidensarrangementer, vi varetager mentorindsatser
nationalt og internationalt, herunder arbejder vi med ligestilling og kvinders deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika.

