PRAKTIKANT TIL
VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE
Vi søger en dygtig akademisk praktikant pr. den 1. februar 2022 til det
daglige politiske arbejde. Kan du tænke analytisk og strategisk og skrive
klart, skarpt og nærværende om politiske problemstillinger? Kan du
selvstændigt prioritere og løse mange opgaver i løbet af en travl arbejdsdag
og samtidig styre møder og kalender med præcision? Så er det måske dig vi
søger. Du kommer primært til at arbejde med uddannelses-, forsknings-,
undervisnings- og EU-politik.
Du får en spændende, alsidig og udfordrende praktikplads, hvor strategisk
kommunikation og formidling af politiske budskaber er i fokus. Du vil
hovedsageligt beskæftige dig med at udarbejde debatindlæg, research,
idéformidling og politisk sparring. Du vil arbejde i tæt kontakt med
medlemmerne og deres politiske medarbejdere, hvor du vil indgå som en del
af teamet.
Som praktikant vil dine opgaver være mangeartede, og bl.a. bestå af
researchopgaver til aktuelle politiske sager og nye politiske udspil, deltagelse
i politiske møder, udkast til politiske oplæg, medieovervågning,
pressemeddelelser, debatindlæg og udarbejdelse af SoMe-indhold. Derudover
vil der være opgaver af mere praktisk karakter, såsom besvarelse af
borgerhenvendelser samt andre ad hoc opgaver.
Du skal:
 Være interesseret i politik og følge med i den aktuelle politiske debat
 Være velformuleret skriftligt
 Være i gang med en videregående uddannelse
 Selv kunne tage initiativ og turde give din mening til kende
 Kunne arbejde under tidspres med korte deadlines
 Kunne bruge praktikken som en del af dit studieforløb
Jobbets studierelevans:
Der er mulighed for at skrive praktikopgave under praktikforløbet. Det er dog
påkrævet, at du kan få merit fra dit uddannelsessted, da du vil modtage en
erkendtlighed for din indsats på op til 3.000 kr. før skat. Praktikpladsen er på
fuld tid, dvs. 37 timer. Opstart den 1. februar 2022 til udgangen af juni 2022
eller efter aftale.
Er du interesseret?
Send os en ansøgning med vedlagt karakterudskrift, CV og eventuelle
anbefalinger. Ansøgningen m.v. sendes til politisk medarbejder Frederik
Andresen frederik.andresen@ft.dk og mærkes ”praktikant”.
Frist for ansøgning d. 10. december - vi afholder løbende samtaler.

