VIL DU VÆRE PRAKTIKANT I RAPOLITICS?

Rapolitics søger en kommunikationspraktikant
Vi søger en praktikant, der har øje for den gode historie, er god til at formulere sig og
har interesse i urban kultur og socialt arbejde med fokus på integration, unges trivsel,
holdningsdannelse og udtryk gennem rap, spoken word, dans og graffiti. Som
kommunikationspraktikant skal du have mod på at kaste dig ud i nye opgaver, kunne
arbejde selvstændigt og opsøgende i et team i højt gear.
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 kommunikationspraktikant i Rapolitics vil du arbejde bredt med kommunikation i samarbejde med
vores kommunikationsansvarlige, projektledere og andre kolleger. De primære opgaver er følgende:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Udvikling af kommunikationsstrategier for projekter og events i Rapolitics
Udarbejdelse af nyhedsbreve, pressemeddelelser, flyers, plakater og blogindlæg
Udvikling af visuelle portrætter af organisationens medlemmer og aktører
Udvikling og afvikling af kampagne i samarbejde med netværksmedlemmer
Udvikling og vedligeholdelse af tilstedeværelse på sociale medier
Løbende opdatering af hjemmeside og kalender
Dokumentation af projekter gennem tekst, video og foto
Design og layout af projekttilbud, undervisningsmaterialer og evalueringer
Bistå Rapolitics i udvikling og afvikling af diverse projekter:
o Seminarer og netværksmøder.
o Uddannelse, workshops, foredrag og oplæg.
o Koncerter, events og lignende arrangementer.
o Daglig drift af Sekretariat
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.

