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PRESSE- OG KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT SØGES TIL JUSTITIA 

Interesserer du dig for, hvordan retspolitik og samfundsdebatten kan formidles? Har du en skarp pen 

og flair for kommunikation? Så har du nu muligheden for at blive praktikant i Justitias presse- og 

kommunikationsafdeling. Justitia blev stiftet i august 2014 og er i tænketankens levetid blevet en 

markant stemme i den retspolitiske debat. Jobbet er alsidigt, og ikke to dage er ens.  

Kommunikationsafdelingen står for kontakten til pressen og har ansvaret for at formidle 

tænketankens analyser – både i medierne og via web, video, på sociale medier og grafisk. Afdelingen 

består af en kommunikationsansvarlig og en kommunikationsmedarbejder, men du vil også have tæt 

samarbejde med Justitias direktør, vicedirektør og projektleder. 

Arbejdsopgaver: 

• Bistå vores juridiske eksperter i deres pressemæssige fremtræden.  

• Formidling af komplekse juridiske analyser og rapporter. 

• Opdatering og videreudvikling af Justitias kommunikation på sociale medier, hjemmeside 

mv. 

• Assistere i den daglige pressehåndtering og øvrige kommunikationsopgaver; fx 

nyhedsbrev, pressemeddelelser, kommentarer mv. 

• Ad hoc 

Kvalifikationer: 

• Du læser en relevant uddannelse inden for kommunikation eller samfundsvidenskab. 

• Du interesserer dig for den aktuelle samfundsdebat. 

• Du har et kendskab til sociale medier. 

• Skriftlig stærk. 

• Politisk forståelse og interesse. 

Vi tilbyder til gengæld: 

• Et miljø med højt til loftet. 

• Høj faglighed og engagerede kolleger. 

• Indblik i politisk kommunikation og enestående mulighed for at være med til forme 

Justitias kommunikation. 

• Praktikken vil være fuldtid, som led i dit studie.  

Praktikken finder sted i foråret 2020 med start primo februar. 

Der er tale om ulønnet praktik, men som påskønnelse af det arbejde, du udfører, er der mulighed for 

at få en erkendtlighed ved siden af din SU i overensstemmelse med betingelserne på området. 

Såfremt ovenstående har vakt din interesse, skal du sende en motiveret ansøgning til på 

info@justitia-int.org - skriv ”kom-praktik” i emnefeltet. Til ansøgningen skal vedlægges CV, 



Stillingsopslag | Danmarks uafhængige juridiske tænketank  

 Praktik  

     

Justitia Fruebjergvej 3 2100 København Ø 23926100 info@justitia-int.org 

 2 

foreløbige eksamensresultater, tidligere udtalelser mv. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte kommunikationsansvarlig Linea Haas på telefon 61 42 38 00 eller pr. mail linea@justitia-

int.org. Samtaler afholdes løbende. 


