Praktikant hos Alternativet

Vil du være med til at arrangere flere af Alternativets større events?
Landsmøde og Folkemødet på Bornholm er to vigtige begivenheder for Alternativet.
Her har vi chancen for at sætte dagsordenen. Men store drømme og visioner kræver
seriøs planlægning.
Hvert år skal medlemmer og netværk mødes i Alternativet for at udveksle ideer og
bliver klogere sammen.  Vi forsøger hele tiden at skabe nye spændende rammer. Som
Eventkoordinator bidrager du til at arrangementerne bliver fantastiske og
understøtter medlemmernes oplevelse, så vi går derfra, inspirerede, styrket og fuld af
ny energi.
Har du lyst til at være med til at iscenesætte de overordnede koncepter? Til at sørge
for, at der er gafler nok til alle? Til at bidrage med godt samvær?
Send en ansøgning, så du kan blive en del af Alternativets landssekretariat. Vi bor
lige ved siden af Nørreport station, midt i København.
Hvad kommer du til at lave?
● Forberede og planlægge Landsmøde og Folkemøde i Alternativet, der
afholdes 4.-6. maj og 14.-18. juni, 2018
● Planlægge og arrangere events og arbejdsdage i samarbejde med frivillige,
politikere og medarbejdere.
Vi forventer at du
● er i gang med en uddannelse, som du mener, er relevant for stillingen
● du interesserer dig for koordination og har gerne erfaring med at arbejde med
frivillige
● har et kreativt overblik og tør tænke ud af boksen
● 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
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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
maiken.meedom@alternativet.dk.
Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til Medlems og Eventchef, Maiken
Meedom, på 61701383.
Vi opfordrer 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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