
 

Banker dit hjerte for social uretfærdighed? 

 

 

Praktikant: Presse- og kommunikation i TUBA København 

Har du lyst til at formidle vigtige historier til pressen om en overset samfundsproblematik? Interesserer du 
dig for både intern og ekstern kommunikation? Så er du måske vores næste praktikant. 

Vi søger to praktikanter - en til foråret og en til efteråret 2021. 

Som praktikant hos TUBA får du mulighed for at opbygge erfaringer indenfor presse og kommunikation-
samtidig er du med til at gøre en forskel for unge, der er vokset op i hjem med alkohol- og 
misbrugsproblemer.  

Du får mulighed for at arbejde med alle aspekter af kommunikation i en interesseorganisation med stor 
rækkevidde, mangfoldighed og en inkluderende kultur. I dit praktikforløb vil du få erfaring med 
pressemeddelelser, debatindlæg og fundraising, og du vil komme til at producere indhold til TUBAs sociale 
medier, website og nyhedsbreve. 

Som presse- og kommunikationspraktikant hos TUBA er du tilknyttet direktionen og arbejder tæt sammen 
med presse- og kommunikationschefen. I udfærdiger sammen en praktikplan, som overordnet guideline til 
din praktikperiode. Vi er åbne over for en gensidig sparring og inspiration til dit projekt, så du får mulighed 
for at arbejde med en opgave, der tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling i organisationen. 

Som praktikant indgår du som en værdifuld medarbejder og bliver mødt med relevante opgaver fra dag ét. 
Du får en grundlæggende indsigt i, hvordan kommunikationen fungerer i en stor NGO og indgår i en 
hverdag, hvor der er fart på.  

 

Kvalifikationer:  

• Du er ambitiøs og nysgerrig og ved, hvad kommunikation betyder for det gode samarbejde, og du 
kan lide at have med alle typer mennesker at gøre. 

• Du har evne til at sætte dig ind i andre menneskers behov og historier - og kan varetage 
kommunikation med en sårbar gruppe.  

• Du er sprogligt stærk og kan hurtigt sætte dig ind i forskellige skriftlige former for kommunikation. 
• Du er selvstændig, detaljeorienteret og god til at strukturere og prioritere dine opgaver – også i en 

til tider travl hverdag. 
• Du er enten i gang med en relevant universitetsuddannelse eller søger erhvervspraktik som 

nyuddannet indenfor et fagområde, du synes er relevant for et praktikforløb hos os.  

 

 



Tiltrædelse snarest muligt – eller august 2021. 

Send motiveret ansøgning og CV til ulj@tuba.dk inden fredag d. 16. april. 

Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte presse- og 
kommunikationschef Ulla Johanne Johansson på tlf. 30672486. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 


