PRAKTIKOPSLAG

Sæt skub i din karriere med et praktikforløb inden for bosætning
og place branding
Vi leder efter et lysende kommunikationstalent med sans for sjove og skæve
idéer til god, kreativ og ikke mindst strategisk kommunikation. Kan du ramme målgruppen med et sprog og en stil, som ikke blot formidler budskaber,
men som også overrasker og overbeviser? Har du overblik, tager initiativ og
har helt tjek på SoMe, så er du måske netop dén praktikant, vi søger.
Om stillingen som kommunikationspraktikant
Du bliver en del af et idérigt team i afdelingen Kommunikation, Udvikling &
Erhverv i Skive Kommune. Du kommer primært til at arbejde med bosætning
og place branding, og særligt vil du spille en stor rolle i videreudviklingen af
eksilnetværket ’Klub 78xx’ – et netværk for unge fra Skiveegnen som er flyttet mod studiebyerne for at arbejde eller læse. Dine opgaver bliver bl.a.:
•
Få idéer og tage initiativ til aktiviteter og kommunikationstiltag
•
Arrangere forskellige events og netværksskabende arrangementer
•
Kommunikationsstrategisk arbejde i samarbejde med kommunikationsteamet
•
Deltage i udviklingen af et nyt website målrettet nye borgere og potentielle tilflyttere
•
Løbende ad hoc opgaver
Om dig
Du er under uddannelse inden for medie og kommunikation eller tilsvarende.
Du har flair for det skrevne ord såvel som det visuelle udtryk, og så har du et
stærkt kendskab til sociale medier og brugen af disse. Du er vant til at løse
opgaver i et tæt samarbejde med andre, men du er heller ikke bleg for at tage initiativ til god og vedkommende kommunikation. Du er måske selv ”eksil”
fra Skive Kommune eller har et godt kendskab til og interesse for egnen. Hvis
du har erfaring med at producere indhold til anvendelse på SoMe, er det en
fordel, ligesom det er en fordel, hvis du kan indsamle data og analysere på
dem.
Vi tilbyder vores nye kommunikationspraktikant
Du får rig mulighed for at præge opgaverne og tage del i problemstillinger og
udviklingstiltag, du finder interessante. Til gengæld stiller vi krav til dit engagement og din faglighed, og vi forventer, at du kan bruge din viden som afsæt for handling. Vi er meget opmærksomme på, at du er i praktik for at lære, og du vil i hele forløbet få støtte og sparring til at løse opgaverne. Dit
praktikforløb vil derfor være en god blanding af learning-by-doing og samarbejde med resten af teamet, for det er væsentligt for os, at du kommer herfra med ny viden og nye kompetencer, som bygger ovenpå det, du har med
fra studiet.
Praktikperioden er ulønnet, og vi forestiller os, at opstart er fra august 2020.
Start- og slutdato er du selv med til at sætte.
Dit arbejdssted er Skive Kommune, hvor du får eget skrivebord i et godt kontormiljø sammen med de medarbejdere, du kommer til at arbejde tættest
sammen med.

Om afdelingen Kommunikation, Udvikling & Erhverv
Kommunikation, Udvikling og Erhverv er en afdeling i Teknik, Miljø & Udvikling. Afdelingen er opdelt i to teams, sammensat af 15 medarbejdere, to
teamledere og en afdelingschef. Afdelingen arbejder med erhverv og bosætning, branding og kommunikation, landdistriktsudvikling og planstrategi.
Hverdagen er præget af politisk bevågenhed, travlhed og korte deadlines,
men også af fagligt fællesskab, tæt samarbejde og ikke mindst godt humør.
Er vi et match?
Så send din ansøgning, CV og andet du finder relevant for din ansøgning til
eogu@skivekommune.dk. Samtaler vil blive holdt løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder Birgitte Bahat på bbah@skivekommune.dk eller 9915 5552 eller Bosætningskonsulent Helle Dalsgaard Pedersen på hedp@skivekommune.dk eller
9915 6539.

