Praktikant til kommunikation og SoMe
Pr. 1.februar 2022
Praktikperiodens opgaver:
- at markedsføre Brugerhusets tilbud og målrette medier og kommunikation for potentielle brugere,
åbne aktiviteter, frivillige og en lang række samarbejdspartnere.
- gennem kommunikation at skabe nye sociale og kulturelle relationer samt vedligeholde og
videreudvikle eksisterende også via personlig kontakt.
Har du interesse for markedsføring, kommunikation, sociale medier og personlig dialog og samtidig
fællesskab? Brugerhuset tilbyder en bred vifte.
Dine opgaver: er at skabe brugervenlige løsninger til hverdagsbrug for alle aldersgrupper, både skriftligt
og mundtligt og skabe dialog via hjemmeside, Facebook, Info-skærm, aviser, blade og diverse platforme.
Du vil i praktikperioden bl.a. komme til at arbejde med:
- kommunikation, såvel internt som eksternt
- selvstændigt at tilrettelægge og præge din arbejdsdag
- udarbejdelse af kommunikationsstrategi, såvel det trykte som SoMe
- at have ansvar for den løbende opdatering på diverse medier
- at gennemføre eksterne som interne brugerundersøgelser
Vi tilbyder:
- kendskab til arbejdet i en forening med frivillige og ansatte
- at få indsigt i arbejdet i en lokal funderet forening, der har driftsaftale med Odense kommune
- at være en del af et spændende hus med potentiale for udvikling
Vi forventer, at du:
- er i gang med en relevant videregående uddannelse indenfor kommunikation, medievidenskab,
formidling, markedsføring.
- kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og kan tage initiativ.
- føler dig sikker bag et tastatur og har solide kundskaber inden for tekstforfatning.
- er omstillingsparat og kan samarbejde med mange forskellige slags mennesker og målgrupper.
- kan være hos os min. 25 timer ugentligt i praktikperioden.
Relevans for dit studie
Praktikforløbet vil blive indholdsrigt og skal ses som en integreret del af din uddannelse. Der er muligt
for at indsamle relevant data til en opgave, bachelorprojekt eller speciale inden for kommunikation,
medier, markedsføring, kultur eller lignende. Praktikken kan tilpasses efter specifikke krav fra din
uddannelse.
Yderligere information og kontaktoplysninger
Har du spørgsmål, så kontakt daglig leder Lone Juul Pedersen på tlf. 65912209. Send din ansøgning og
dit CV til info@bolbrobrugerhus.dk. Bolbro Brugerhus kan ikke aﬂønne praktikanter, men du er som
praktikant omfattet af vores arbejdsskadeforsikring.
Bolbro Brugerhus er et Kultur- og aktivitetshus i Bolbro med Åbne aktiviteter, aftenskoleundervisning og er mødested for
foreninger og andre samarbejdspartnere. Brugerhuset driver en cafe med 6-800 ugentlige besøg. Se mere på
www.bolbrobrugerhus.dk og https://www.facebook.com/bolbrobrugerhus/
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