Praktikant til Skole OL: Event praktikant
Brænder du for at sprede bevægelsesglæde blandt børn og unge. Er du i gang med en uddannelse
indenfor sport og event og har du lyst til at prøve kræfter med et praktikophold i idrættens verden,
så er du måske vores nye praktikant.
Du vil, som praktikant hos Skole OL blive involveret i mange forskellige typer af administrative
opgaver. Skole OL’s fornemmeste opgave er at udvikle og sikre rammerne for Skole OL samt sikre, at
så mange elever og lærere som muligt deltager og får en fantastisk oplevelse med idræt. Vi arbejder
målrettet efter vores tre kerneværdier: Fællesskab, Færdighed og Fairplay.
Skole OL er Danmarks Officielle olympiske skoleaktivitet for børn bestående af klassekonkurrencer
for 3.-8. klasse. Skole OL består af konkurrencer i Atletik, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Cross,
Orienteringsløb, Roning og Svømning. Parasport indgår også i Skole OL, så børn med fysiske
udfordringer kan konkurrere på lige fod med deres klassekammerater.

Hvem søger vi?
Vi søger en praktikant som:
•
•
•
•

… er i gang med en relevant uddannelse indenfor sport og event
… er udadvendt og initiativrig
… kan arbejde selvstændigt og tør tage ansvar
… er struktureret og god til at have mange bolde i luften

Det vil være en fordel, hvis du:
•
•
•
•
•

… er IT kyndig
… er god til at arbejde i Excel
… har kendskab til Wordpress
… måske selv har været frivillig i en idrætsforening
… måske selv har en baggrund som idrætsudøver, og måske endda har kendskab til en af
Skole OL’s sportsgrene

Du vil få ansvaret for…
•
•
•

… at sikre at alle vinderne af Skole OL Lokalstævnerne bliver tilmeldt til finalen
… at alle får tilsendt den nødvendige information forud for lokalstævner og finalestævnet
… at opdatere Skole OL’s hjemmeside

•

… at styre Skole OL’s indsatser ifm. OL2020. Specifikt vil det dreje sig om et samarbejde med
Experimentarium, hvor du vil få ansvaret for udvikling og styring af hjemmesiden til formålet

Skole OL Sekretariatet…
- er et lille sekretariat med tre medarbejdere. Vi holder til i Idrættens Hus i Brøndby, hvor vi er en del
af Dansk Atletik Forbunds sekretariat – en uformel arbejdsplads med en bred vifte af projekter.
Praktikperioden er fra 03.02.2020-30.06.2020. Praktikopholdet aflønnes svarende til SU.
Stillingen er på fuldtid. Vi forventer, at du har mulighed for at deltage ved Skole OL Finalen i Aarhus
d. 16.-19. juni. Rejseaktivitet til et eller flere af Skole OL’s lokalstævner rundt om i landet kan
forekomme.
Har du spørgsmål til stillingen som praktikant, er du velkommen til at kontakte projektchef Janni
Petersen på 28 86 84 06 eller janni@skoleol.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 1. december 2019. Ansøgningen skal sendes til
info@skoleol.dk

