Arbejdsopgaver:








Designe og opsætte grafisk materiale
Optage og redigere video og billeder
Udvikling af nyt blogunivers
Opdatere Justitias hjemmeside og sociale medier
Assistere i den daglige pressehåndtering
Andet administrativt arbejde
Ad hoc

Kvalifikationer:








Du læser en relevant længerevarende uddannelse med fokus på IT, digital kommunikation
eller lignende
Du interesserer dig for den aktuelle samfundsdebat
Du har erfaring med videoredigering og grafiske programmer (Adobe)
Du har et bredt kendskab til sociale medier
Du har kendskab til CMS-systemer (Wordpress)
Du er målrettet og har skarpt fokus på at overholde deadlines
Du er ikke bange for at gå til hånde

Vi tilbyder til gengæld:






Et miljø med højt til loftet
Høj faglighed og engagerede kolleger
Enestående mulighed for at være med til at starte en ny tænketank op
Indblik i politisk kommunikation
Praktikken kan både være fuldtid, som led i dit studie, eller ca. 15 timer/ugentligt, hvis det ikke
er som en del af studiet som sådan.

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, skal du sende en motiveret ansøgning til Justitia, att.
kommunikationschef Louise Stenstrup på louise@justitia-int.org - mærk ansøgningen ”IT- og
webpraktikant”. Til ansøgningen skal vedlægges CV, foreløbige eksamensresultater, tidligere udtalelser
mv. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Louise Stenstrup på
telefon 26 70 37 74 eller pr. mail. Bemærk at stillingen er ulønnet.
Samtaler afholdes løbende og stillingen besættes hurtigst muligt.

2100 København  louise@justitia -int.org

Kommunikationsafdelingen står for kontakten til pressen og har ansvaret for at formidle tænketankens
analyser – både i medierne samt den visuelle og grafiske formidling – i tæt samarbejde med
tænketankens jurister og advokater. Afdelingen består af en kommunikationschef og en
kommunikationsstudent.



Interesserer du dig for retspolitik og samfundsdebat? Har du flair for IT, web, videoredigering og visuel
kommunikation? Og har du mod på også at kaste dig ud i andre kommunikationsopgaver? Så har du nu
muligheden for at blive praktikant i Danmarks første uafhængige juridiske tænketank. Justitia blev
stiftet i august 2014, men er allerede en central spiller i samfundsdebatten. Jobbet er alsidigt, og ikke
to dage er ens.
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It- og webpraktikant søges til kommunikationsafdelingen
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