
 

 
 

 

c/o Global Platform, Fælledvej 12C, 3. sal, 2200 København N 

Tlf.: + 45 4491 4646    Mail: info@ungdomsbyen.dk 

CVR-nr. 30641426 

Markedsføring- og kommunikationspraktikant i Ungdomsbyen  

Brænder du for markedsføring, kommunikation og medier, skriver du skarpt og har flair for IT? Interesserer 

du dig for FN’s 17 verdensmål, unges demokratiske medborgerskab og uddannelsesvalg og vil du være med 

til at sælge vigtige budskaber og kurser til lærere og elever i Danmark? 

 

Så bliv praktikant i Ungdomsbyen.  

Ungdomsbyen er i rivende udvikling. Vi har opstartet tre nye store projekter med erhvervsuddannelserne. 

Vi søger derfor dig, en praktikant, der sammen med vores kommunikationsmedarbejder kan forme 

Ungdomsbyens interne og eksterne kommunikationsopgaver og løfte de nye projekter ud i verden. 

Dine opgaver vil bestå af:  

• Assistere vores kontor – og kommunikationsmedarbejder i dagligdagen  

• Koordinere og planlægge store events, som Priden, Verdenstimen, C40, Global Youth Camp 

• Løbende administration, udarbejdelse og strukturering af indhold til sociale medier og sites  

• Optimering og vedligehold af Ungdomsbyens to websites (unesco-asp.dk, ungdomsbyen.dk) 

• Researche på Ungdomsbyens muligheder for at være på andre sociale medier  

• Assistere på udviklingen af Ungdomsbyens PR-strategier, herunder blog på Folkeskolen.dk  

• Arbejde med ungdomsbyens digitale og audiovisuelle strategi ift. kurser og PR  

 

Ord, der gerne beskriver dig: 

Du er studerende indenfor kommunikation, marketing, sociale medier eller lignende. 

• Du er i gang med en videregående uddannelse  

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

• Du synes FN’s 17 verdensmål, demokrati og globalt medborgerskab er vigtigt  

• Du har en skarp pen og kommunikerer let og enkelt  

• Du mestrer både dansk og engelsk i skrift og tale  

• Du er god til at udvikle ideer og kreative løsninger på kommunikative problemstillinger  

• Du har flair for IT, videoredigering, og er gerne habil bruger af WordPress og Indesign. 

  

Vi tilbyder:  

Praktikløn og mulighed for studiejob efterfølgende samt 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 København N. 

Vi forventer, at du arbejder 30 timer om ugen fra midt august til udgangen af december 2019. Har du 

spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Nynne Bern Jensen på nbj@ungdomsbyen.dk eller 44 91 46 46. 

Ansøgning og CV sendes til job@ungdomsbyen.dk og mærkes ”Kommunikationspraktikant” i emnefeltet. Vi 

behandler ansøgninger løbende, men fristen er mandag 20. maj 2019 midnat. Vi afholder samtalerne i 

samme uge. 

Læs mere om os på ungdomsbyen.dk 

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