Brænder du for kommunikation og har du lyst til at styrke Mentornetværkets
identitet?
Vi søger en praktikant til KVINFOs Mentornetværk som er en stærk kommunikatør, der kan formidle og
styrke mentornetværket som brand og få vores indsats ud i et bredere netværk. Det kræver blandt andet,
at du kan drive og videreudvikle vores hjemmeside og gøre vores informations- og salgsmateriale endnu
skarpere.
I KVINFOs Mentornetværk laver vi frivillige mentorindsatser for etniske minoriteter. Vi arbejder nationalt i
samarbejde med bl.a. de boligsociale helhedsplaner og kommuner og vi har en international vinkel, hvor vi
oplærer organisationer rundt omkring i verden, i at anvende vores mentormetoder.
Arbejdsopgaver:





Opdatering og videreudvikling af hjemmeside.
Afdækning af SoMe-muligheder.
Udarbejdelse af produktbeskrivelser og salgsmateriale.
Udvikling af PR- og marketingsstrategi.

Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med Mentornetværkets medarbejdere og KVINFOs
overordnede kommunikationsmedarbejdere. Du får en bred kontaktflade, og det er derfor vigtigt, at du kan
samarbejde på tværs af organisationen og skabe gode relationer.
Kvalifikationer:





Du har erfaring med Wordpress.
Du er vant til at producere kommunikation 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.

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med PR og/eller markedsføring.
Du er meget velkommen til at vedhæfte et eksempel på dine kvalifikationer i ansøgningen.
Praktikken er ulønnet.
Ansøgningen sendes til projektleder i Mentornetværket Christian Larsen, christian.larsen@kvinfo.dk, som
også kan kontaktes for yderligere oplysninger på mailen eller på telefonnummer 50 76 33 63.
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.

