
 
 
 
 

 

Praktik – kommunikation og mennesker! 
Brænder du for kommunikation og mennesker, så er du måske vores kommende 

praktikant i den boligsociale helhedsplan i Svendborg?  

 

Som praktikant, skal du især medvirke til at løse opgaver indenfor 

kommunikation, information og evaluering.  

 

Opgaverne kan være: 

 Udvikling af uddannelse for beboerjournalister 

 Udvikling af beboerblad 

 Udgivelse af nyhedsbreve 

 Udarbejdelse af oplæg til udvikling af boligområdernes image 

 Opdatering af hjemmeside og Facebooksider 

 Udvikling af informationsmateriale til forskellige projekter 

 Planlægning af kurser, workshops, og events 

 Indsamling af dokumentation og udarbejdelse redskaber til evaluering 

 

Vi forventer, at du: 

 Er udadvendt, empatisk, og trives med at være sammen med meget 

forskellige mennesker 

 Har interesse for det boligsociale arbejde og inklusion 

 Har gode formidlingsevner i skrift og tale  

 Kan arbejde selvstændigt og kan have mange bolde i luften ad gangen 

 

Vi tilbyder dig: 

Et spændende praktikforløb med mange alsidige opgaver. Du i høj grad selv kan 

planlægge din arbejdstid og arbejdsopgaver, og du bliver en del af et mindre 

dynamisk team. Sammen med dig udarbejder vi en plan for din faglige udvikling i 

praktikperioden, så vi sikrer, at du få mest muligt ud af forløbet. Du vil få indsigt i 

alle de indsatsområder og projekter, som indgår i den boligsociale helhedsplan. Der 

vil også være gode muligheder for at indsamle materiale og inspiration til en eller 

flere projektopgaver.   

 

Praktiske oplysninger 

Praktikperioden løber fra 1/2 2016 – 30/6 2016 med mindre andet aftales. 

Arbejdstiden er minimum 30 timer, men vi er fleksible i fht. studier og job. 

Praktikforløbet er ulønnet. Dog ydes der tilskud til transport, så man ikke har 

udgifter til dette i praktikperioden. 

For nærmere information kan du kontakte sekretariatsleder Mette Østerberg – på 

moe@domea.dk eller 24 84 33 87.  

Du kan læse mere her: www.aktive-boligområder.dk 
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