Skal du være vores nye praktikant på

ALTIVISTEN?
Brænder du for en anden mediedagsorden? Én der er konstruktiv, kreativ, og som giver borgerne
mulighed for selv at producere indhold, præge debatter og give inspiration til handlinger? Så
skynd dig at sende os en ansøgning, så du kan blive en del af vores fantastiske redaktion på Den
Grønne Gang på Christiansborg.
Hvad kommer du til at lave?
Dine primære arbejdsopgaver bliver redaktionsarbejde, fra sparring med skribenter og udvikling af
selvstændige koncepter samt koordinering og projektledelse. Du får her en unik mulighed for at deltage
aktivt i udviklingen af ALTIVISTEN som ny medieplatform grundlagt af Alternativet
Hvem er du?
Du har masser af gåpåmod, er god til at arbejde selvstændigt og du bevarer overblikket i en hektisk hverdag
(på den fede måde). Du har lyst til at være en del af ALTIVISTEN, interesserer dig for medier og
kommunikation og du vil gerne lære meget mere om medier generelt. Du er studerende på en uddannelse,
som du mener, er relevant for stillingen.
Helt lavpraktisk
Praktikstillingen er 37 timer om ugen og strækker sig over minimum 4 måneder med start omkring
semesterstart efterår 2017. Praktikken er ulønnet, og din uddannelse skal derfor være SU-berettiget. Din
ansøgning skal sendes til ALTIVISTENs skriftlige redaktør, Niko Grünfeld på niko@altivisten.dk. Du
må udforme din ansøgning præcis, som du har lyst til. Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning
hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål, så skriv til niko@altivisten.dk eller ring på tlf. 28 88 95 20.
Vi glæder os til at møde dig!
ALTIVISTEN er et nyt handlingsorienteret digitalt medie for dem, der har lyst til at bidrage med svar på, hvordan vi kan
leve bæredygtigt, udvikle demokratiet og skabe gode liv. Mediet er grundlagt af Alternativet, men er åbent for alle, der har lyst
til at bidrage i form af skriftlige indlæg, videoer, podcasts, fotos, kunstværker eller en kombination af det hele. Altivisten er
grundlagt af Alternativet.

