
 

 

 

Grafisk praktikant hos Ungdomsbyen 

Brænder du for grafisk design og har du mod på få et stort ansvar i en lille organisation, der er i rivende 

udvikling? Så er du måske vores kommende grafiske praktikant. 
 

Som grafisk praktikant i Ungdomsbyen vil du sammen med vores kommunikationsmedarbejdere forme den 

eksterne, visuelle kommunikation og være med til at rette øjnene mod Ungdomsbyen. 
 

Ungdomsbyen er en organisation på Nørrebro. Vi laver bl.a. endagskurser for skoleelever i alt fra FN’s 17 

verdensmål til konflikthåndtering. Vores arbejde har afsæt i gode, fælles oplevelser og praksisfaglighed, og 

er altid i udvikling. 
 

Dine opgaver vil bestå af: 

• Design og produktion af grafisk materiale, som plakater, flyers, infografik m.m. 

• Videoproduktion og billedbehandling 

• Produktion af grafisk materiale til sociale medier og nyhedsbreve 

• Optimering af Ungdomsbyens websites (https://ungdomsbyen.dk/) 
 

 

Ord, der gerne beskriver dig: 

Du er i gang med at læse til multimediedesigner eller lignende. 

• Du har erfaring med Adobe-pakken 

• Du har flair for video- og billedredigering  

• Du er idérig, kan tænke ud af boksen og kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre 
 

  

Vi tilbyder:  

Et uformelt arbejdsmiljø med søde kollegaer og højt til loftet med kort vej fra idé til handling.  

En dejlig, vegetarisk frokostordning og daglig gang på et hyggeligt kontor beliggende i et internationalt 

NGO-miljø midt på Nørrebro i København. 
 

Sådan ansøger du: 

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

behandler ansøgninger og inviterer til samtale løbende. Der er deadline d. 19. juni 2020. Hvis du har nogle 

spørgsmål, kan du ringe til Nynne på telefonnummer: 22 44 85 28. 

Vi forventer, at du kan arbejde 30 timer om ugen fra d. 24. august til 30. oktober 2020.  

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