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Praktikant søges til web og design
Frivilligcenter Amager søger en praktikant, der som vores nye kollega har lyst til at præge ansigtet udadtil for de fem
frivilligcentre i København. Vi har lige nu den fælles hjemmeside www.frivilligkbh.dk, der trænger til at få nyt liv. Vores
tanke er at flytte siden fra den nuværende platform og designe en ny hjemmeside fra grunden i et CMS-system. Du får
mulighed for at vise hvad du kan med webdesign og -produktion, konceptudvikling og grafisk design. En del af opgaven
er desuden at udvikle en guide, så medarbejdere på de forskellige frivilligcentre selv kan foretage ændringer i sidens
indhold. Din indsats vil gøre en forskel for foreningslivet i København, som frivilligcentrene har til opgave at hjælpe.

Kvalifikationer
Godt blik for æstetik og målgruppe
Gode IT-kompetencer og erfaring med CMS (f.eks. Wordpress)
Projektorienteret
Engageret og kreativ
Kvalitetsbevidst
Kan følge projekter til dørs
Foruden ovennævnte kvalifikationer er det en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med videoproduktion, har
flair for grafisk design og billedbehandling samt har kendskab til markedsføring. Vi forventer ikke, at du kan det hele,
men du skal have lyst til at prøve kræfter med nye opgaver og arbejde for den gode sag.
Dit fokus vil primært ligge på det formmæssige, mens de fem frivilligcentre vil levere tekstindhold.

Vi tilbyder
Du vil blive del af frivilligcentrets sekretariat, som er en arbejdsplads præget af tillid, åben og uformel kommunikation,
hvor vi er fælles om projekterne, men evner at løse opgaverne selvstændigt. Her er højt til loftet og plads til dine gode
idéer. Som vores nye kollega får du alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, kendskab til frivillige organisationer og
sociale iværksætterprojekter på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige. Du får mulighed for at arbejde
selvstændigt med projekter fra start til slut, og du får noget til din portfolio. Vi har fleksible mødetider til fleksible
medarbejdere.

Praktiske oplysninger
Vi forestiller os, at du starter 1. september og er her ca. 32 timer om ugen i ca. 4 måneder, men andet kan aftales.
Praktikstillingen er ulønnet. Ansøgningsfristen er søndag d. 2. august og samtaler bliver afholdt snarest herefter.
Ansøgning og CV sendes pr. mail til: info@frivilligcenteramager.dk.

Om vores forening
Frivilligcenter Amager ligger i et foreningshus på området Sundholm, Amager. Herfra servicerer vi borgere og foreninger med konsulentbistand, formidling af frivilligt arbejde og henvisning af borgere til foreningstilbud. Herudover iværksætter vi samarbejdsprojekter lokalt og i samarbejde med Københavns øvrige frivilligcentre. Du kan læse mere om
frivilligcentrenes arbejde på www.frise.dk.

