
 
 
 

Livslinien søger ulønnet praktikant til kommunikation 
 
Livsliniens 200 frivillige og 10 ansatte hjælper hvert år flere end 17.000 danskere, som tænker på at begå 
selvmord. Vi søger en ulønnet praktikant på 30 timer ugentligt i perioden september 2018 – februar 2019 
(opstartstidspunkt kan aftales nærmere), der kan hjælper os med diverse kommunikationsopgaver.  
 
Du skal  

 Udføre opgaver i forbindelse med Livsliniens tilstedeværelse på sociale medier  

 Være med til at planlægge Livsliniens deltagelse på Ungdommens Folkemøde 2018   

 Arbejde med Livsliniens rekrutteringsstrategi 

 Være med til at planlægge Livsliniens deltagelse ved diverse arrangementer 

 Udføre diverse kommunikationsopgaver 

 Planlægning af WSPD (World Suicide Prevention Day) 
 
  
Du er  

 Handlekraftig og dygtig til at planlægge og tage ansvar for dine arbejdsopgaver 

 Engageret, tålmodig og med god forståelse for, hvad det vil sige at være en del af et travlt miljø 

 I stand til at samarbejde med interne og eksterne partnere 
 
Din baggrund  

 Du er på kandidatdelen af en kommunikationsfaglig uddannelse  

 Du har gerne erfaring med arbejde med sociale medier 

 Du har gerne erfaring med planlægning af større og mindre arrangementer 

 
 
Arbejdet på Livslinien er præget af  

 Et fagligt, fokuseret og travlt miljø båret af kompetencer, hjerte og store ambitioner 

 At de 200 frivillige er i centrum og dem, vi smider alt for at hjælpe i hverdagen 

 At alle har hver sine områder at løfte og samtidig bidrager til at trække i samme retning 

 Et fælles fokus på kvalitetssikring, som bl.a. indebærer at gode ideer sjældent gennemføres på en 
formiddag 

 
Ansættelsesvilkår  
Du ansættes i en ulønnet praktikstilling i perioden september 2018 – februar 2019. Arbejdstiden er 30 
timer om ugen. Vi kan tilbyde fleksible arbejdstider inden for givne rammer. 
 
Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold. 
 
Livsliniens sekretariat ligger i Nyhavn tæt ved offentlig transport. 
 
Send ansøgning til daglig ansvarlig for kommunikation, Simon Witting, på sw@livslinien.dk senest 31. juli 
2018 eller ring for yderligere information på telefon 3021 2619. 
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