TO PRAKTIKANTER TIL POLITISK ARBEJDE
I VENSTRE PÅ CHRISTIANSBORG
Brænder du for at føre politik ud i livet i en hverdag med fart over feltet? Så læs
med her. I Venstre søger vi for øjeblikket to praktikanter, som har mod på et
spændende og givende ophold på Christiansborg i efterårssemestret 2018.
En gruppe på fire folketingsmedlemmer fra Venstre med bred erfaring fra alle dele
af dansk politik har brug for to praktikanter, der kan bistå dem i det daglige arbejde. I den ene stilling vil du være tilknyttet udenrigsordfører Michael Aastrup
Jensen og fødevareordfører Erling Bonnesen. I den anden vil du være tilknyttet erhvervs- IT- og teleordfører Torsten Schack Pedersen og skatteordfører Louise Elholm. Fælles for stillingerne er, at man som praktikant vil komme til at indgå i et
stærkt team på 8 medarbejdere. Du vil derfor få rig mulighed for at styrke dit netværk og samtidig få en unik indsigt i det politiske maskinrum på Christiansborg.
Om stillingerne
Som praktikant for folketingsmedlemmerne vil du skulle understøtte det daglige
parlamentariske arbejde og bidrage til den skriftlige kommunikation af det politiske arbejde. Du kommer derfor til at arbejde med en bred vifte af opgaver. Det
indebærer bl.a. udarbejdelse af indlæg, bistå med taleskrivning, besvare borgerhenvendelser og kommunikation via web og sociale medier. Derudover indebærer
stillingerne også udarbejdelse af baggrundsmateriale, monitorering samt research
inden for folketingsmedlemmernes ansvarsområder. Det kræver overblik og interesse for medlemmernes ordførerområder og kredse. Stillingen er meget alsidig, og
indholdet afhænger i høj grad af dine kompetencer og de ideer, du kommer med.
Derfor






lægger vi stor vægt på, at du:
læser en relevant samfundsfaglig uddannelse
er meget stærk skriftligt
har overblik
kan håndtere et højt arbejdstempo
arbejder selvstændigt

Ansøgning
Praktikperioden løber fra primo august 2018 til ultimo december 2018. Praktikpladsen er på fuld tid og du vil modtage 3.000 kr. pr. måned. Endvidere forudsættes det, at du kan få praktikforløbet meritoverført.
Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorleder Caroline Grevenkop-Castenskiold på telefon 61623649.
Din motiverede ansøgning samt relevante bilag sendes til vcagc@ft.dk markeret
”Praktikant”. Du bedes i ansøgningen angive, hvilken af stillingerne du søger. Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 15. marts. Vi forventer at afholde samtaler i uge 11.

