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Kommunikationspraktikant i Ungdomsbyen  

Interesserer du dig for god kommunikation og markedsføring? Kan du hjælpe os med at brænde igennem 

med vigtige budskaber om bæredygtighed, demokrati og medborgerskab indenfor skoleverdenen? 

Så er du måske vores kommende praktikant! 
 

Ungdomsbyen er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet og laver bl.a. kurser for skoleelever i alt fra 

FN’s 17 verdensmål til konflikthåndtering, økonomi, brobygning til erhvervsuddannelser mm.  

Som praktikant i Ungdomsbyen former du sammen med vores kommunikationsmedarbejder den interne og 

eksterne kommunikation. Du bliver en del af en lille arbejdsplads med højt til loftet og kort vej fra ide til 

handling, og du vil med det samme opleve ansvar og at indgå som en del af teamet. 
 

Dine opgaver vil bestå af: 

• Udvikling af kommunikationsstrategi og content marketing på sociale medier 

• Foto- og videoproduktion 

• At skrive nyhedsbrev og blogindlæg på Folkeskolen.dk 

• Opdatering af Ungdomsbyens to websites (https://ungdomsbyen.dk/ og https://unesco-asp.dk/) 

• At koordinere og planlægge Ungdomsbyens deltagelse i events som Læringsfestival og Folkemødet  
 

Ord, der gerne beskriver dig: 

Du er i gang med en videregående uddannelse inden for kommunikation, medievidenskab eller lignende. 

• Du er detaljeorienteret og kommunikerer let og forståeligt  

• Du har flair for digital markedsføring, video- og billedredigering samt WordPress  

• Du trives med mange forskellige opgaver og til tider korte deadlines 

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

Praktik i Ungdomsbyen: 

Clara der var Ungdomsbyens praktikant i 2020 siger:  

”Jeg har været rigtig glad for at være i praktik i Ungdomsbyen. Kollegaerne er virkelig søde og dygtige, og 

praktikperioden har været enormt lærerig og udviklende. Jeg fik masser af ansvar allerede fra første dag og 

har nået at få erfaring med alt fra videoredigering til tekstproduktion i forskellige sammenhænge.”  

  

Vi tilbyder:  

Praktikløn og evt. mulighed for studiejob efterfølgende. Et uformelt arbejdsmiljø med søde kollegaer, en 

dejlig frokostordning og daglig gang på et hyggeligt kontor midt i et internationalt NGO-miljø på Nørrebro. 

Vi forventer, at du arbejder ca. 30 timer om ugen fra midt august til udgangen af januar 2022.  

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

behandler ansøgninger og inviterer til samtale løbende, men fristen er tirsdag 4. maj 2021.  

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