Praktikant til Skole OL: Kommunikation og evaluering

Er du god til at formidle den gode historie? Er du en sikker formidler på de sociale medier og vil du
sikre at en guldgrube af gode engagerende historier bliver fortalt, så er du måske vores nye
praktikant.
Skole OL Sekretariatet søger en praktikant, der kan hjælpe med at styrke Skole OL’s
kommunikationsindsatser. Du skal kunne kommunikere på flere forskellige platforme og til flere
forskellige målgrupper, da Skole OL’s målgruppe både er lærere og elever samt omverdenen i øvrigt.
Herudover søger vi også en person, som kan tilrettelægge og gennemføre evaluering- og
analyseopgaver.

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

… er i gang med en relevant uddannelse indenfor kommunikation på kandidatniveau
… er udadvendt og initiativrig
… kan arbejde selvstændigt og tør tage ansvar
… har erfaring med kommunikation og markedsføring på sociale medier (primært Facebook
og Instagram)

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

… har erfaring eller kendskab til videoredigering og tekstning
… har erfaring med kommunikation til børn
… har kendskab til programmerne Photoshop, MailChimp og Enalyzer
… 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 udarbejde en kommunikationsplan for Skole OL 2020
… alle indsatser på de sociale medier, hvor du skal sikre et kontinuerligt indhold
… at udarbejde pressemeddelelser og evt. artikler
… at udarbejde indhold til og udsende nyhedsbrev en gang hver måned

•
•

… at eksekvere Skole OL’s kommunikationsstrategi for finalestævnet i tæt samarbejde med
den kommunikationsansvarlige til finalen
… at udføre både kvantitativ og kvalitativ evaluering af Skole OL lokalstævner og
finalestævnet, som forventes afsluttet med en rapport inden udløbet af praktikperioden.

Desuden vil du som praktikant blive involveret i Skole OL sekretariatets daglige arbejde med 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.

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. Du vil
ikke nødvendigvis skulle sidde på kontoret i Brøndby. Det er også muligt at arbejde fra vores kontor i
Aarhus.

Praktikperioden er fra 03.02.2020-30.06.2020. Praktikopholdet aflønnes svarende til SU.
Stillingen er på fuldtid, men ikke med en fast arbejdstid fra kl. 8-16 hver dag. Vi har meget fleksible
rammer, men vi forventer, at du vil være tilstede på kontoret primært fra kl. 9-15. Vi forventer også, at
du har mulighed for at deltage ved Skole OL Finalen i Aarhus d. 16.-19. juni. Herudover kan
rejseaktivitet til et eller flere af Skole OL’s Lokalstævner rundt om i landet forekomme.
Har du spørgsmål til stillingen som praktikant, er du velkommen til at kontakte projektchef Janni
Petersen på 28 86 84 02 eller janni@skoleol.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 1. december 2019. Ansøgningen skal sendes til
info@skoleol.dk

