Praktikant  kommunalvalg og organisationsudvikling
Vil du være med ﹛l at skabe grundlaget for den mest interessante kommunalpoli﹛ske valgkamp,
som Danmark hid﹛l har set? Vil du være med ﹛l at bygge vores stadig meget nye organisa﹛on
stærkere og mere livgivende?
Hvis ja, så skriv din ansøgning med det samme og bliv en del af Alterna﹛vets landssekretariat.
.Hvad kommer du til at lave?
●

Hjælpe ak﹛vister og lokalforeninger i hele landet med at forberede kommunalvalget

●

Hjælper med at opbygge en handlekra돚ig organisa﹛on, bl.a. ved at facilitere møder ude i
landet

●

Tænke krea﹛vt over, hvordan vi kan udvikle vores organisa﹛on, så den fremmer at vi handler
med udgangspunkt i vores værdier og med ny poli﹛sk kultur som målsætning

●

Bidrage ﹛l at gøre Alterna﹛vets landsmøde ﹛l et energigivende højdepunkt

●

Hjælpe den daglige ledelse i Alterna﹛vets landssekretariat med store og små opgaver

Vi forventer at du
●

Er i gang med en uddannelse og tager prak﹛kken som en del af uddannelsen

●

Du interesserer dig for poli﹛k og for organisa﹛onsudvikling

●

Du er e돚ertænksom – men også har masser af gåpåmod

●

Er arbejdsom og ini﹛a﹛vrig

●

Stærk i skri돚, tale – og også gerne i facilitering

●

Vil arbejde på skæve ﹛dspunkter en gang, når de frivillige er ak﹛ve

●

Vil holde af en hek﹛sk og glad dagligdag

●

Indgår i det daglige arbejde på sekretariatet

Vi tilbyder
●

Ulønnet fuld﹛dsprak﹛ks﹛lling på 37 ﹛mer.

●

Spændende, travl og stærkt engageret arbejdsmiljø med et væld af mennesker

●

Værdibaseret arbejdsplads hvor vi stræber e돚er at spille hinanden større og bedre

Ansøgningsfrist
Vi a☘older løbende samtaler, så send din ansøgning hur﹛gst muligt ﹛l nis.benn@alterna﹛vet.dk
Hvis du vil vide mere, kan du ringe ﹛l Nis Benn på 60 68 07 06.
Vi opfordrer dig ﹛l at søge på baggrund af det, du brænder for. Vi skeler ikke ﹛l religion, etnicitet,
seksualitet osv.
Læs mere om Alterna﹛vet på alterna﹛vet.dk
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