
 

Vil du være IT-teknologpraktikant i Ungdomsbyen? 

Brænder du for bæredygtige og kreative IT-løsninger og vil du være med til at sørge for at   

Ungdomsbyens interne kommunikation, vidensdeling og arkiv fungerer optimalt, så bliv praktikant hos os.  

Ungdomsbyen er i rivende udvikling. Vi har opstartet to nye store projekter med blandt andet erhvervslivet. 

Vi søger derfor dig, en praktikant, til sammen med vores kommunikationsmedarbejder at understøtte dette. 

Dine opgaver vil bestå af: 

• Arbejde med Ungdomsbyens teknologiske, digitale og audiovisuelle strategi ift. kurser, 

samarbejder, kommunikation og PR. 

• Ruste medarbejderne til at bruge Sharepoint, One Drive og andre teknologiske løsninger aktivt 

• Assistere vores kommunikationsmedarbejder i det daglige arbejde 

 

Ord, der gerne beskriver dig 

Du er studerende indenfor IT-teknologi 

• Du er i gang med en videregående uddannelse 

• Du er detaljeorienteret og går højt op i kvaliteten af de opgaver, du udfører 

• Du lærer fra dig, er social og tålmodig overfor ikke-IT-teknologiske kolleger 

• Du udvikler ideer og kreative løsninger på IT-teknologiske problemstillinger  

• Du synes uddannelse, Verdensmål, demokrati og globalt medborgerskab er vigtigt 

 

NB: Vi søger også en praktikant til kommunikation og markedsføring på SoMe og sites.  

Læs mere på Ungdomsbyen.dk 

 

Vi tilbyder: 

Praktikløn og et meget stort landsdækkende netværk.  

Et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og kort vej fra ide til handling. En dejlig frokostordning, søde 

kolleger, et hyggeligt kontor beliggende i et dynamisk, internationalt NGO-miljø midt på Nørrebro. 

Vi forventer, at du arbejder 30 timer om ugen fra midt august til slutningen af januar 2019.  

Ungdomsbyen hylder mangfoldighed og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

 

Ansøgning og CV sendes til Ungdomsbyens leder Malene Rungvald Christensen på mrc@ungdomsbyen.dk . 

Vi behandler ansøgninger løbende, men fristen er tirs. 24. april 2018. Læs mere om os på ungdomsbyen.dk  

 

 

Ungdomsbyen på Global Platform 
Fælledvej 12, 3. sal, 2200 København N 

Tlf. +45 20860084 
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