VIL DU VÆRE PRAKTIKANT I RAPOLITICS?

Rapolitics søger en praktikant til medborgerprojektet RAP:I:STAN
Rapistan har kort fortalt til formål at hjælpe unge med flygtningebaggrund med skabe
en tilknytning til det danske samfund ved at engagere dem i foreningen Rapolitics’
kreative fællesskaber, undervisning og projektarbejde med fokus på hiphop, kunst og
integration. 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 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 praktikant i Rapolitics vil du bl.a. være med til at udvikle og afvikle formidlingsaktiviteter samt
kommunikation om disse. De primære opgaver er følgende:
Medansvarlig for en række events i Rapistan-regi heriblandt:
▪ Udvikle nyt workshopformat i samarbejde med unge med flygtningebaggrund og en række kunstnere
▪ Udvikle et foredragsformat i samarbejde med unge med flygtningebaggrund om integration i Danmark
▪ Udvikle et nyt undervisningsmateriale
Derudover:
▪ Bistå med kontakt med undervisere i Rapistan
▪ Bistå med udvikling, planlægning og afvikling af diverse events, showcases og kampagner i Rapolitics
regi
▪ Bistå med at sikre dokumentation, kommunikation og PR-dækning af vores forskellige events i Rapistan
i samarbejde med vores PR og Kommunikationsansvarlige. Mere specifikt:
o Formidling på vores sociale medier herunder Facebook, Instagram og Snapchat
o Løbende planlægning af videoproduktion og billeder af igangværende events i Rapistan
o Tæt kontakt med vores kommunikations team for at nå ud til den lokale presse.
Andre opgaver i Rapolitics
▪ Løbende sparring med frivillige
▪ Koordinering af dokumentation af projekter sammen med kommunikationspraktikanten
▪ Være med til at rekruttere nye medlemmer til RAPOLITICS
▪ 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 Mathias Findalen (60734347/mathias@rapolitics.org)
Besøg også www.rapolitics.org for et større indblik Rapolitics’ arbejde.

