Virksomhedspraktik i FAIR Danmark (NGO)
FAIR Danmark søger en ny praktikant til udførelse af organisationens kommunikations- og
fundraising-strategi. Vi søger en initiativrig person, der har mod og lyst til at være en del af
en lille frivillig organisation der har mange spændende projekter i gang både herhjemme i
Danmark, men også i vores projekt land Malawi. Vores vision er at give afskrevne
computere herhjemme et nyt liv på en secondary school i Malawi som en skole computer.
Derigennem ønsker vi at bidrage til at mindske den digitale kløft. Endvidere mener vi, at
teknologi er en vigtig driver for uddannelse og vidensdeling.
FAIR er nu i gang med at styrke uddannelseselementet it-projekter i Malawi. Samtidig ønsker
vi at udvide vores virke ved at sprede budskabet her i Danmark og dermed opnå
tilstrækkelige støtter til visionen. Vi søger at strukturere og gennemføre vores
kommunikationsarbejde, som primært vil være rettet mod danske virksomheder. Som
praktikant i FAIR er det i princippet kun din egen fantasi der sætter rammerne for arbejdet du
kan lave, så længe det er i overensstemmelse med foreningens øvrige vision og arbejde.
Dine arbejdsopgaver kan f.eks. omfatte:
• Opdatering/udvikling af FAIR sin kommunikationsstrategi (herunder
især kommunikation rettet mod danske virksomheder).
• Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside og sociale medier.
• Udarbejdelse af fondsansøgninger
• Kommunikation og koordinering af projekter i Malawi
• Medvirke til at udvikle og implementere strategier, handleplaner og budgetter for
fundraising og drift
Du vil indgå i tæt samarbejde, dialog og sparring med FAIRs frivillige og bestyrelse. Du skal
være i stand til at tænke originalt og selvstændigt, tage initiativ til gennemførelsen af de
daglige opgaver. FAIR består af frivillige kræfter og det daglige arbejde udføres af frivillige og
bestyrelsen. Du kan læse mere om FAIR på https://www.fairdanmark.dk/da/.
Søg virksomhedspraktikken:
Søg ved at sende din CV og ansøgning til marthe@fairdanmark.dk
Vi forventer, at virksomhedspraktikken kan begynde umiddelbart
For yderligere information kontakt marthe@fairdanmark.dk eller 29900413

