
 

 

 

Aktiv Fundraising søger 

kommunikationspraktikant til efteråret 2019 
 

Bliv praktikant hos Aktiv Fundraising – en kreativ konsulentvirksomhed i Nyborg, der arbejder med 

projektudvikling og fundraising til projekter i hele landet. 

 

Hos Aktiv Fundraising får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i en travl hverdag, hvor du kommer 

til at arbejde selvstændigt og med stor indflydelse på egne opgaver. Arbejdet foregår primært på kontoret i 

Nyborg, men der kan også være opgaver der udføres ude hos kunderne i samarbejde med en af 

konsulenterne.  

 

Eksempler på opgaver 

 

• Producere indhold til web, sociale medier, nyhedsbreve o.lign.  

• Optage og redigere video 

• Udarbejde annoncemateriale til web og tryk 

• Hjælpe med at udarbejde fondsansøgninger og projektbeskrivelser 

• Diverse ad hoc-opgaver, som altid opstår i en mindre virksomhed 

 

Vi forventer, at du 

 

• Er i gang med en videregående uddannelse indenfor kommunikation el.lign.  

• Er god til at skrive og kommunikere på dansk på både print og web 

• Kan formidle budskaber og komplicerede problemstillinger i et klar og enkelt sprog 

• Er en proaktiv igangsætter, men samtidig formår at afslutte dine opgaver 

 

Om Aktiv Fundraising 

 

Aktiv Fundraising er en privat virksomhed der arbejder med projektudvikling og fundraising for en række 

foreninger og organisationer. Typisk hjælper vi vores kunder helt fra idéstadiet, igennem projektudviklingen, 

udarbejdelse af projektbeskrivelser, tegninger m.m. og til sidst selve fondsansøgningsprocessen. Vi har 

kunder i hele landet og dækker stort set alle genrer, bortset fra kommercielle virksomheder.  

Vi har kontor på Lindholm Havnevej i Nyborg med udsigt ud over Storebælt.   

 

Info og ansøgning 

 

Vi kan tilbyde dig et praktikophold med 37 timer om ugen, hvor du vil blive en del af et kreativt og engageret 

team, som sammen med andre mindre virksomheder har et rigtig godt socialt og humoristisk miljø i huset.  

 

Praktikperioden tilpasses efter dit studie, men forventes at være afviklet i løbet af efteråret 2019.  

 

Praktikken er ulønnet, men vi tilbyder gratis frugtordning, the/kaffe og godtgør dine transportomkostninger.  

 

Se mere på: www.aktivfundraising.dk/praktikant 

 

Ansøgning og samtaler foregår løbende, til den rette kandidat er fundet. Spørgsmål og ansøgning sendes til 

Steffen Gregersen på steffen@aktivfundraising.dk. 


