
 

Praktikant (ulønnet) til international kommunikation og kampagne i foråret 2018 

Vil du være med til at formidle successer og læring i forbindelse med Caritas Danmarks 
internationale projekter i lande som Uganda, Chad, Niger, Myanmar og Jordan?  

Interesserer du dig for udvikling og humanitære forhold – og kender du Verdensmålene? 

Og er du skarp til at skrive artikler, lave fotorapportager og opslag på sociale medier? 

Vi søger en praktikant til et 4-5 måneders praktikforløb hos Caritas Danmark i København 
med mulighed for 1-2 ugers ophold hos en af vores lokale partnerorganisationer for at 
indhente oplysninger og inspiration til artikler m.m.. 

Sammen med 25 lokale Syd-partnere i syv lande yder Caritas Danmark humanitær hjælp 
og støtter udviklingsarbejdet for fattige småbønder. Vi har stor succes med vores 
aktiviteter, og vi har derfor brug for at dokumentere succeshistorier og skabe 
opmærksomhed i den danske befolkning omkring vores internationale arbejde. 

Læs mere om Caritas Danmark på vores hjemmeside: www.caritas.dk 

Hovedopgaver:  

• 7-8 artikler (ca. 4.000 ord/tekst) primært vedr. humanitære aktiviteter. 
• 1-2 opslag på sociale medier per uge vedr. opdateringer fra programmer. 
• Evt. bistå med ideudvikling og gennemførelse af kampagnearbejde/event i Danmark 

om vores internationale arbejde. 
• Samarbejde med kommunikations- og programkoordinatorer vedr. ideudvikling af 

artikler, opslag, event m.m. 
• Ophold i programland af 1-2 ugers varighed med henblik på udarbejdelse af 

kampagne og artikler, herunder planlægning af ophold (flyrejse, møder m.m.). 

Kompetencer og baggrund: 

• Du er i gang med din kandidatgrad i kommunikation og evt.International udvikling, 
Afrika studier, eller anden relevant samfundsfaglig uddannelse. 

• Gode dansk og engelskkundskaber – måske endda fransk. 
• Gerne tidligere erfaring fra ophold/arbejde/praktik i Syd. 
• Udadvendt, selvstændig, iderig og teamplayer. 
• Moden, diplomatisk og respektfuld. 
• Lyst til at arbejde i en kirkelig organisation. 

For yderligere information, kontakt international teamleder Betina Gollander-Jensen 
(bgj@caritas.dk, telefon 38180022).  

Ansøgning sendes på engelsk til administrationschef Mariann Uhrlund Due 
(mud@caritas.dk) senest 6. november 2017 kl. 12.00. Samtaler gennemføres i uge 45-46 
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