Praktikant til fundraising
og kommunikation
Har du lyst til at få erfaring med konkret solidaritetsarbejde
gennem projektansøgninger og –koordinering samt målrettet
kommunikation, og har du lyst til at være en del af et dedikeret
frivilligt miljø?
Så har du nu mulighed for at få en praktikplads hos
Mellemamerika Komitéen (MAK) med start den 28. august 2019
og frem til 10. januar 2020. Vi tilbyder en praktikplads, hvor du får praktisk erfaring
med politisk projektarbejde, og hvor du kommer til at samarbejde med mange ildsjæle med stor
faglig viden. Du vil i denne stilling arbejde tæt sammen med vores landssekretær, en fra vores
Forretningsudvalg samt vores brigadekoordinator.
Kan du generere ideer og få dem ned på papir?
Efteråret byder på masser af projekter og ideer her i MAK som skal føres ud i livet. Nogle af
disse skal omformes til større eller mindre projektansøgninger, andre skal der koordineres
frivillige til at føre ud i livet. Nogle af dem er allerede tæt på færdig og mangler finpudsning og
andre findes kun i sin grundidé og skal udarbejdes og formuleres af DIG – gerne i samarbejde
med nogle af vores frivillige.
Kan du skabe opmærksomhed og engagement på skrift og i billeder?
Vores primære projekt dette efterår bliver at planlægge og koordinere vores årlige brigade til
Mellemamerika, dette år til Guatemala. Vores brigadekoordinator har overblikket over
opgaverne og for samarbejde med brigadegruppen at udføre dem. Din opgave bliver at skabe
opmærksomhed om brigaden så folk bliver opmærksomme på at det findes gennem videoer på de
sociale medier, opdatering af vores hjemmeside med nyheder og formulering af PR-materiale
omkring brigaden til forskellige målgrupper.
Du vil få erfaring med:






At være inde over alle faser af fundraising og fondsansøgninger til aktiviteter og
projekter i Danmark, Europa og Mellemamerika
Facilitering af ideudvikling og andre kreative processer for frivillige.
At være tovholder på store og små begivenheder
Arbejdet i en frivilligdrevet organisation, der er i konstant udvikling.
Samarbejde med lokale organisationer i Mellemamerika

Den ideelle kandidat opfylder flere af nedenstående krav:
 Er i gang med en videregående uddannelse
 Er i stand til at arbejde selvstændigt
 Har tidligere opnået gode resultater med fundraising og projektansøgninger
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Har erfaring med at lave kommunikationsarbejde, på de sociale medier såvel som på tryk
Har kendskab til Mellemamerika
Er idérig og god til at føre dem ud i livet
Er god til at motivere og arbejde med frivillige
Har praktisk sans, koordineringsevner og er god til at skabe overblik
Har kendskab til organisationsarbejde
Har erfaring med projektstyring og skabe fremdrift i processer
Har et bredt netværk og er god til at skabe nye kontakter
Kan tale og forstå spansk

Som praktikant vil du støtte op om vores generelle solidaritetsarbejde med et særligt fokus på at
skrive ansøgninger til aktiviteter og oplysning i Danmark samt til projekter i Mellemamerika.
Det konkrete indhold i praktikken afgøres i vid udstrækning af dine kvalifikationer og faglige
profil, sådan at praktikopholdet lever op til dit uddannelsessteds krav. Det vil også være muligt at
ændre start- og slutdatoerne for praktikken, så den tilpasses dine behov.
Praktikken vil være 25 timer om ugen med fleksible arbejdstider, således at du også vil have
mulighed for at passe eventuelle kurser i perioden. Der vil forekomme møder aftener og
weekender, eventuelt også hos vores afdeling i Aarhus. Praktikken er ulønnet, men alle
rejseaktiviteter dækkes af MAK.
Om Mellemamerika Komitéen
Mellemamerika Komiteen er en solidaritetsorganisation. Vores formål er at skabe en aktiv
solidaritet med befolkningerne i Mellemamerika ved aktivt at støtte kampen for social
retfærdighed, selvbestemmelse og menneskerettigheder. Vi prioriterer det direkte samarbejde
med politiske og folkelige bevægelser. De sidste 40 år har vi arbejdet med bondebevægelser,
fagbevægelser, kvindeorganisationer og ungdomsorganisationer, der alle arbejder for at styrke
det fattige flertals sociale og politiske vilkår.
Ansøgning
Send din ansøgning og dit CV til info@mellemamerika.dk senest fredag d. 9. august kl. 12.
Samtaler afholdes i uge 33.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at sende spørgsmål til samme mailadresse med
dit telefonnummer – du vil blive kontaktet snarest derefter.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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