
Er du en skarp kommunikatør? Og har du mod på at kaste dig ud i mange forskellige slags opgaver? Så er 

det dig vi søger til at hjælpe os med at udbrede kendskabet til Frivilligcentret og det frivillige sociale 

arbejde i Odense! 

Frivilligcenter Odense søger en praktikant til efterårssemesteret 2022, som brænder for at arbejde med:  

● Intern og ekstern kommunikation, samt SoMe  

● Større og mindre arrangementer med frivillighed som tema  

● Administrativt arbejde og ad hoc arbejde  

● Og meget mere.  

 

Som praktikant hos os vil du blandt andet få mulighed for at:  

- Synliggøre Frivilligcentrets tilbud over for potentielle brugere, frivillige og samarbejdspartnere  

- Idéudvikle, planlægge og gennemføre arrangementer, blandt andet FrivilligGalla 

- Løbende opdatering af hjemmeside og sociale medier  

- Tage del i den daglige formidling af frivilligt socialt arbejde  

- Udarbejde nyhedsbreve og andet kommunikationsmateriale  

- Udvide dit netværk i den frivillige verden i Odense  

 

Vi forventer, at du:  

- Er i gang med en relevant videregående uddannelse  

- Har sans for at målrette din kommunikation til forskellige målgrupper  

- Kan arbejde selvstændigt og tage initiativ  

- Er omstillingsparat og trives med, at få arbejdsdage er ens  

- Kan samarbejde med mange forskellige slags mennesker  

 

Relevans for dit studie:  

Vi tilpasser praktikken efter specifikke krav fra din uddannelse. Du kan få mulighed for at indsamle relevant 

data til et projekt eller speciale. Praktiske informationer: Praktikforløbet starter i september 2022 - eller 

efter aftale. Vi ser gerne, at du kan være hos os omkring 25 timer ugentligt. Praktikken er ulønnet.  

 

Arbejdet vil primært foregå fra vores kontor på Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C.  

Har du spørgsmål til praktikforløbet, så kontakt centerleder Jess Kahr på tlf. 21 16 02 18 eller mail: 

leder@frivilligcenter-odense.dk  

 

Er det dig vi leder efter?  

Så send ansøgning og CV til job@frivilligcenter-odense.dk senest den 20.6. Vi indkalder løbende til 

samtaler.  

 

Om Frivilligcenter Odense:  

Vi er en paraplyorganisation for byens mere end 175 frivillige sociale foreninger. Vi arbejder for at støtte, 

fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde. Læs mere om Frivilligcentret på frivilligcenter-odense.dk 

eller Facebook/Instagram. 

https://www.frivilligcenter-odense.dk/
https://www.facebook.com/frivilligcenterodense
https://www.instagram.com/frivilligcenterodense

