FIC søger en praktikant til foråret 2022
Har du endnu ikke fundet en praktikplads? Så har du stadig chancen her.
Vil du være med til at drive social forandring i Danmark og Europa
Forum for International Cooperation (FIC) søger lige nu en dygtig praktikant til vores sekretariat i
Danmark. Vi søger en EU-praktikant med mod på andre NGO-dagligdagsopgaver.
Om FIC
FIC er en mindre NGO med projektaktiviteter i Østafrika, Europa og Danmark. Vi kæmper for en
mere retfærdig verden hvor menneskers sociale, økonomiske og demokratiske rettigheder og
muligheder for uddannelse og beskæftigelse på arbejdsmarkedet er lige. Vi har fokus på
demokrati, arbejdstagerrettigheder og bedre levevilkår. FIC’s aktiviteter er koncentreret om: 1)
Internationale udviklingsprojekter i Østafrika med hovedfokus på ungdomsbeskæftigelse,
ligestilling og kvinderettigheder samt forbedring af arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder; 2)
Europæiske projekter indenfor Cyberbullying, arbejdsmarkedsrettigheder og sociale rettigheder;
3) Danske projekter indenfor EU-oplysning, ungdomsaktiviteter, EU-studieture og online
mobning.
Dine primære arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•

Tilknyttes vores Erasmus+ Cyberbullying projekt
Tilknyttes vore Europaoplysnings aktiviteter
Deltage i udarbejdelse af projektansøgninger – Ide og projektudvikling
Afholdelse af medlemsmøder, kurser og workshops
Bidrage med administrative opgaver
Bidrage til vores SoMe og nyhedsbreve

Om dig
• Du interesserer dig for international udvikling, udviklingspolitik, europapolitik,
kommunikation, NGO-aktiviteter og har du lyst til at bruge din viden i praksis.
• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, der giver kompetencer
indenfor international udvikling, samfund, kommunikation, organisering, projektledelse,
administration etc.
• Du må meget gerne have kendskab og viden om EU og SDG’erne samt indblik i
organisatorisk og politisk arbejde.

•
•

Du skal gerne have erfaring og trives med kommunikationsopgaver på både dansk og
engelsk samt have mod på at kaste dig over rutinemæssige opgaver af mere praktisk
karakter.
Herudover lægger vi vægt på, at praktikanterne er skriftligt velformulerede, selvstændige,
engagerede, ide- og initiativrige og (om)hyggelige.

Vi tilbyder dig
• En ulønnet praktikstilling på 25-37 timer ugentligt med start hurtigst mulige i 2022 og 4-6
måneder frem (vi aftaler nærmere og afstemmer efter studieregler) med masser af ansvar,
indflydelse og faglig udfordring.
• Du kommer tæt på den politiske virkelighed i en organisation, der dagligt arbejder med
udviklingspolitik på både dansk, europæisk og internationalt plan.
• Praktikken giver mulighed for at få lov til at omsætte teori til praktisk virkelighed som giver
konkrete erfaringer.
• Du vil få lejlighed til at deltage i en studierejse til Bruxelles, som vi arrangerer i samarbejde
med EU-institutionerne.
• Du vil så̊ vidt muligt kunne påvirke din opgaveportefølje alt efter faglige interesser og
kompetencer.
• Fleksibel arbejdstid, så der skabes balance mellem privat, studie og arbejdsliv
Ansøgning
Yderligere oplysninger om praktikantstillingerne kan fås hos Direktør Carsten Andersen.
Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler løbende.
Ansøgning og CV sendes til carsten.andersen@fic.dk
FIC ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn,
kønsudtryk, alder, religion, seksuel orientering eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

