
 

Kampagne- og kandidatpraktikant hos Alternativet 
Vil du være med til at skabe et felt af alternative kandidater til folketings- kommunal- og 

regionsrådsvalg, og brænder du for at lave kreativt kampagnearbejde? 

Så skynd dig at sende din ansøgning, så du kan blive en del af Alternativets landssekretariat. 

Hvad kommer du til at lave? 

● Du kommer til at arbejde være med til at forberede vores kandidater og foreninger til 

kommende valg. 

● Du kommer til at være med til at planlægge og udføre kampagneaktiviteter i samarbejde 

med frivillige, politikere og medarbejdere. 

 

Vi forventer at du 

● er i gang med lang videregående uddannelse, som du mener, er relevant for stillingen 

● Du interesserer dig for kampagnearbejde og har gerne erfaring med at arbejde med 

frivillige. 

● Du har masser af gåpåmod, er god til at arbejde selvstændigt, og du bevarer overblikket i 

en, til tider, hektisk hverdag 

● er en stærk kommunikator i skrift og tale 

● er villig til at arbejde når de frivillige er aktive og samtidig være en del af dagligdagen på 

kontoret 

● har en høj grad af digitale kompetencer både administrativt og kommunikativt 

● at du også indgår i det daglige arbejde på sekretariatet 

● tager praktikken som en ETCS-givende del af din uddannelse 

 

Vi tilbyder 

● ulønnet fuldtidspraktikstilling på 37 timer. 

● spændende, travl og stærkt engageret arbejdsmiljø med et væld af mennesker 

● værdibaseret arbejdsplads hvor vi stræber efter at spille hinanden større 

 

Ansøgningsfrist 

Vi afholder løbende samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt til 

esben.sloth@alternativet.dk. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til kampagneudvikler, Esben Sloth, på 71797588. 

Vi opfordre dig til at ansøge på baggrund af det du brænder for, og vi skeler ikke til religion, 

etnicitet, seksualitet osv. 

 

Læs mere om Alternativet på alternativet.dk 
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VÆR EN DEL AF ALTERNATIVET 


