PRAKTIKANT TIL MEDIER,
GRAFIK OG KOMMUNIKATION
EFTERÅR 2020
HAR DU FLAIR FOR MEDIEPRODUKTION, GRAFISK
OPSÆTNING OG KOMMUNIKATION, OG ER DU
INTERESSERET I DANSK UDENRIGSPOLITIK OG
INTERNATIONAL KONFLIKTLØSNING? SÅ ER DET NETOP
DIG, VI LEDER EFTER SOM RIKOS NYE MEDIE, GRAFIK OG
KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT.
ARBEJDSOPGAVER
Som medie, grafik og kommunikationspraktikant vil du, i samarbejde med RIKOs
medieudvikler, være ansvarlig for produktion og opsætning af diverse
slutprodukter. Du vil desuden skulle understøtte de digitale dele af et kommende
projekt om klima og konflikt i Etiopien. Opgaverne inkluderer:
At producere indhold til alle RIKOs digitale platforme
Varetagelse af den daglige kommunikation og dialog på sociale medier
Grafisk opsætning af RIKO-analyser, rapporter og artikler
Indflydelse på RIKOs overordnede digitale strategi og kampagner
Udarbejdelse af RIKOs nyhedsbrev samt andre medlemsservices i tæt
samarbejde med RIKOs medlemsteam
Opdatering og vedligeholdelse af RIKOs hjemmeside
At bistå i varetagelsen af sekretariatsopgaver, daglige aktiviteter og andre ad
hoc opgaver
OM DIG
Vi søger en praktikant, der er i gang med en relevant uddannelse indenfor design
teknologi, digital konceptudvikling, kommunikation og digitale medier eller lignende.
Du er initiativrig, struktureret og fuld af gåpåmod, og kan se dig selv arbejde i en
primært frivilligdrevet organisation i et dynamisk arbejdsmiljø. Du forstår samtidig
at producere engagerende indhold til digitale medier og kan formidle komplekse
problemstillinger kort og præcist. Du er fortrolig med medieproduktion,
designudvikling og sociale medier, og er superbruger af relevante programmer
såsom Adobe Pakken (Premiere Pro, Illustrator, Indesign og After Effects). Det er
en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra en lignende stilling.
PRAKTISK INFO:
Stillingen er ulønnet og løber fra august 2020 til og med januar 2021 med fleksible start- og slutdatoer.
Send din ansøgning samt CV til int@riko.nu senest d. 30. april 2020. Samtaler forventes afholdt i uge
19. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Signe Balle på signe.balle@riko.nu.

