Praktikant til projektledelse og engagement hos Ungdomsøen
Ungdomsøen søger en praktikant, der vil være med til at udvikle fundamentet for et mangfoldigt og bæredygtigt engagement på Danmarks vildeste platform for unge; Ungdomsøen.
Din rolle og opgaver:
• Støtte engagerede i rekruttering, motivation og samarbejde
• Støtte engagerede med projektudvikling og projektledelsesværktøjer
• Planlægge, koordinere og afvikle forårets engagementsweekend, hvor unges mødes for at dele drømme og
kickstarte nye projekter sammen
• Hjælpe med praktiske opgaver før, under og efter større events for og med engagerede
Vi forventer, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse og har lyst til at give dig i kast med
ovenstående.
Som praktikant på Ungdomsøen vil du opleve
• at du i høj grad kan være med til at præge dine arbejdsopgaver, så det bliver relevant for både dig og
Ungdomsøen
• at du får konkret erfaring med indsamling af data til evaluering
• at du bliver en del af et team af ansatte og engagerede, der brænder for at give unge en tro på, at de kan
gøre en forskel
• en unik mulighed for at udvide dit professionelle netværk
• høj bølgegang og vind i håret
Om Ungdomsøen
Ungdomsøen er en unik og visionær platform for aktiviteter og projekter skabt af, for og med unge. En fysisk
ø midt ude i Øresund, som er en blanding mellem en højskole, et ungdomshus, et makerspace, en campingplads og et gemmested langt fra hverdagen. Her tør vi drømme stort, eksperimentere med alternativer,
skabe møder mellem forskellige mennesker og fejre fællesskabet – også når vi fejler.
En del af et team
Som praktikant hos Ungdomsøen bliver du en del af en arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar. Vi
forventer, at du er selvstændig nok til at kunne løbe med egne opgaver, men også at du kan indgå i et team,
hvor vi hjælper hinanden. Du bliver en del af et praktikantteam, hvor der vil være rum til at sparre med andre
studerende.
Det helt lavpraktiske
Praktikperioden er i forårssemesteret 2022 start 1. februar. Arbejdstiden er som udgangspunkt mellem
08.30-16.30, men aften- og weekendarbejde på Ungdomsøen vil forekomme. Vi er fleksible med at tilpasse
praktikperiode og arbejdstid efter dit studie.

Du vil få tildelt en praktikvejleder, som afholder regelmæssige samtaler med dig om mål, trivsel og opgaver.
Praktikken er ulønnet, men udgifter til forplejning og øvrige udgifter forbundet med arbejdet dækkes af
Ungdomsøen.
Din arbejdsplads er på Spejdercenter Holmen på Arsenalvej 10, 1436 København K og på Ungdomsøen.
Ansøgning
Send én sides motiveret ansøgning med tilhørende CV til engagement@ungdomsoen.dk.
Ansøgningsfrist
Søndag den 14. november 2021.
Vi holder samtaler den 18., 19. og 22. november.
Har du spørgsmål til at være praktikant på Ungdomsøen, er du velkommen til at ringe til Inge på telefon
60 60 91 02.
Ungdomsøen ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordrer vi alle uanset køn alder, religion, handicap og
etnisk baggrund til at søge.
Vi glæder os til at høre fra dig.  

