VIL DU VÆRE PRAKTIKANT I RAPOLITICS?

Rapolitics søger en praktikant til netværksprojektet Hip Hop Hub
Hip Hop Hub har kort fortalt til formål at styrke ungdoms- og hiphopkulturen i hele
landet gennem kompetenceudvikling og projektsamarbejder på tværs af geografi og
kunstneriske udtryk. Derudover engagerer projektet unge i hele landet i at diskutere
identitet og kulturelt ophav gennem hiphoppens forskellige udtryksformer (læs mere
her: www.hiphophub.dk). Som praktikant skal du derfor synes, at det er spændende at
møde nye mennesker og se de ressourcer, de kommer med. Du skal være god til at
netværke, til at kommunikere, organisere, få gode ideer, snakke med alle slags
mennesker og have mod på at kaste dig ud i nye udfordringer.
Rapolitics er en non-profit forening, som er stiftet i maj 2009. Rapolitics arbejder for demokratisk
bevidstgørelse hos børn og unge via hiphoppens forskellige udtryk. Vi søger at styrke børn og unges
selvværd, holdningsdannelse og handlekraft gennem dialog og kreativ udfoldelse. Kernen i Rapolitics’
arbejde er at alle har ret til at fortælle sin historie og blive hørt.

ARBEJDSOPGAVER
Som Hip Hop Hub projektpraktikant i Rapolitics vil du bl.a. være med til at udvikle og afvikle projekter,
events, workshops og uddannelsestilbud i tæt samarbejde med projektledere, studentermedhjælpere,
øvrige praktikanter og netværksmedlemmer. De primære opgaver er følgende:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ideudvikling, konceptudvikling, planlægning og afvikling af events, showcases og temadage
Udvikling og afvikling af netværksseminarer, møder, uddannelsestilbud og workshops
Dokumentation og evaluering af events og projekter
Udvikling og afvikling af kampagne i samarbejde med netværksmedlemmer
Udvikling af nye workshop- og undervisningsformater
Bistå Rapolitics i udvikling og afvikling af diverse aktiviteter:
o Facilitering af møder internt og eksternt i organisationen
o Daglig drift af sekretariat og organisation
o Organisationsudvikling
o Praktiske hands-on ”nu og her” opgaver

VI TILBYDER:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En spændende og udfordrende praktikstilling i en forening, der har mange ambitioner og som er i en
rivende udvikling drevet af ildsjæle
Arbejdsplads i et levende kontorfællesskab placeret i et fedt miljø med bl.a. Bolsjefabrikken, Mayhem,
Projektakademiet og Musikteatret som naboer
En hverdag med et team, som brænder for empowerment af unge i hele verden med hiphop og andre
urbane udtryk som redskab
Ansvar og stor tillid fra projektledere og kolleger
Indflydelse på egne arbejdsopgaver og arbejdskulturen hos Rapolitics
Vi er åbne overfor at tilpasse praktikstillingen til studieordningens krav

▪

Praktikstillingen er ulønnet med start den 22. august 2018 for et semester

KONTAKT OG ANSØGNING
▪
▪
▪
▪
▪

Send en kort ansøgning og CV til job@rapolitics.org
Deadline: 23. april 2018
Samtaler finder sted i uge 18
Vil du høre mere om praktikstillingen, så kontakt Aya Lee (40686540/aya@rapolitics.org)
Besøg også www.rapolitics.org for et større indblik Rapolitics’ arbejde.

