PROJEKTPRAKTIKANT
TIL KAMPAGNE OM
KLIMAKONSEKVENSER,
KONFLIKT OG
MIGRATION
RÅDET FOR INTERNATIONAL
KONFLIKTLØSNING

Vi søger en projektpraktikant, som brænder for projektstyring- og afvikling, for komplekse og
samtænkte løsninger på internationale konflikter og sammenhængen mellem klima, konflikt og
migration. Er det dig?

STILLINGEN

DIG

I samarbejde med platformen flygtningebørn.dk vil projektet
Klimakonsekvenser kaste lys på sammenhængen mellem klima,
konflikt og migration i det Globale Syd i tre udvalgte lande, hvor
sammenhængen allerede påvirker eller har påvirket befolkningen. Du vil i tæt samarbejde med projektkoordinatoren i Danmark
og projektresearcheren i det Globale Syd varetage projektets
udførsel i Danmark. Du vil få erfaring med projektstyring af et
internationalt projekt – herunder implementering,
økonomistyring, afrapportering og evaluering.

Vi søger en praktikant, som er i gang
med en uddannelse indenfor
samfundsfag, historie, jura,
internationale studier, international
sikkerhed og folkeret, freds- og
konfliktstudier eller lignende. Du er
imødekommende, initiativrig,
struktureret og kan se dig selv
arbejde i en primært frivilligdrevet
organisation med kollegaer, der
brænder for sit arbejde. Du skal have
lyst til at tage ansvar og være med til
at løfte i flok.

ARBEJDSOPGAVER
Research af baggrundsmateriale, udarbejdelse af
kommunikationsmateriale og afholdelse af events
Samarbejde med uddannelseskonsulenter og journalister i
udarbejdelsen af materialet til flygtningebørn.dk
Bidrage til udarbejdelsen af fondsansøgninger til nye projekter
Støtte op om ekstern kommunikation for andre projekter
Bistå frivilliglederne i planlægningen af events
Deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder og frivilligmøder
samt tage referater herfra
Generelt bidrage til driften af Sekretariatet

Det er en fordel (men ikke et krav),
hvis du har erfaring med enten
projektarbejde, internationalt
udviklingsarbejde, og/eller
kommunikation.

PRAKTISK
Stillingen er ulønnet og løber fra august 2019 til og med januar 2020 med fleksible start- og slutdatoer.
Send din ansøgning samt CV til int@riko.nu senest 15. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i slutningen af
maj. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte næstforperson Julie Raasteen på
julie.raasteen@riko.nu eller 29 90 79 87.

