Dansk Magisterforening (DM) søger praktikant med øje for den gode medlemshistorie
Kan du skabe opmærksomhed om DM’s politiske budskaber? Kan du spotte den gode historie blandt dine
kolleger og gøre den nærværende og relevant for vores medlemmer, så de ser værdien af deres
medlemskab?
Skriver du fængende og forståeligt for højtuddannede på det akademiske arbejdsmarked og studerende på
universiteterne?
Så er du måske vores nye kommunikationskollega, for vi søger en praktikant, som skal producere indhold til
vores digitale kanaler, primært elektroniske nyhedsbreve og sociale medier.
Din profil
Det er ikke vigtigt, om du er høj, lille, ung eller gammel.
Det er vigtigere, at du brænder for det gode indhold, der gør en forskel for vores medlemmer. Du skal være
hurtig på tasterne, og når du får færten af en historie, skal du som det første tænke i overskrifter til net og
nyhedsbrev og opslag til Facebook.
Det vil være en fordel for både dig og os, at du har en interesse for samfundsforhold og politik. Du skal
være klar på at bidrage til at videreudvikle og forbedre forholdene for højtuddannede på arbejdsmarkedet
og på at sælge dine idéer både internt og eksternt.
Vi tilbyder
Hos DM bliver du en del af en afdeling, hvor CMS-systemer, Facebook-algoritmer samt åbnings- og klikrater
i segmenterede nyhedsbreve er en naturlig del af hverdagen.
Du får et grundigt indblik i, hvordan det er at være ansat i en kommunikationsafdeling, når driftsopgaver og
udviklingsprojekter skal gå hånd i hånd.
Du får gode faglige og personlige udviklingsmuligheder og varierende arbejdsopgaver, som du selv får
indflydelse på.
Videre herfra
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikations- og analysechef Frederik
Faurby på 51 344 377 / ffa@dm.dk eller praktikantvejleder Troels Mørk på 6167 1808 / tm@dm.dk

Om DM
Dansk Magisterforening (DM) er fagforening for 50.000 medlemmer, der er kandidater eller
studerende inden for især humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. I DM er stærke
relationer, faglige fællesskaber og organisering på arbejdspladsen og studiet, nøglen til politiske

resultater og medlemstilfredshed. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode
løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne.

