
     

PRAKTIKANT TIL EKSTERN 

KOMMUNIKATION 
 

Er du nysgerrig på verden omkring dig, og er du dygtig på 

skrift? Så kan vi tilbyde læring i praksis og et spændende 

arbejdsmiljø.  

Opgaverne vil favne bredt og kan f.eks. både være opdatering og 

vedligehold af web, sociale medier og diverse kreative grafiske opgaver 

til formidling af projekter og udgivelser. Hvis du har mod på det, vil du 

også få mulighed for at skabe en fysisk adgang og platform for CUR, hvor 

vi kan tilgå ny viden. Det kunne være gennem et ungepanel eller i et 

fysisk rum for de unge, der kommer på Ungdomsøen. 

CUR er et mindre praksisorienteret forskningscenter, der beskæftiger sig 

med ungdomskultur og foreningsliv. Vi har en ambition om at udfordre og 

klæde voksne og praktikere på til arbejdet med børn og unge inden for 

frivillige foreninger, organisationer og kommuner.  

Vi er et tværfaglig team af medarbejdere, der alle deler en fælles 

interesse for børne- og ungeområdet - særligt i fritids- og foreningslivet. 

Du vil blive en del af et fællesskab, hvor tonen er uhøjtidelig og fagligt 

fokuseret, mens vi søger at udfordre og være nysgerrige på den praksis, 

der foregår i den virkelige verden. Aktuelt sidder vi blandt andet med et 

projekt om esport og bevægelse i samarbejde med Danmarks 

Idrætsforbund og et udviklingsprojekt, hvor vi gennem idræts- og 

trænererfaringer ønsker at udvikle personlige og sociale kompetencer 

blandt elever i udskolingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som kommunikationspraktikant hos CUR kan du forvente høj grad af 

selvstændighed og mulighed for sparring på de opgaver, du vil få 

ansvaret for. Dine opgaver vil overvejende være: 

▪ Udarbejdelse af salgsmateriale 

▪ Optimering og vedligeholdelse af Facebook og LinkedIn 

▪ Opdatering af hjemmeside i WordPress 

▪ Skrive og udsende nyhedsbrev i samarbejde med resten af 

kontoret 

▪ Hjælpe til med ad hoc kommunikationsopgaver i forbindelse med 

projekter som f.eks. video, oplæg, formidling via pressen mv. 

▪ Øvrige selvstændige opgaver 

Læs mere om CUR her. 

 

Hvornår: Januar/februar 2021 og 2-6 måneder frem. 

Ansøgningsfrist: Senest 15. dec. 2020, men vi læser og kalder til 

samtale løbende og beslutter os, når den rigtige kandidat banker på 

døren. 

Sted: Peter Bangs vej 5B, 2000 Frederiksberg 

Løn: Praktikken er ulønnet. 

 
Spørgsmål og ansøgning sendes til: 

 

Anne Fritzner 

Daglig leder 

anne@cur.nu, +45 2245 8891 

http://cur.nu/om-cur/
mailto:Anne@cur.nu

