SF søger praktikant til kommunikation og kampagne med
fokus på grafik og sociale medier
Brænder du for politisk kommunikation og er du en haj til at skabe
grafisk indhold til, og interaktion på, sociale medier?
Så har SF et super spændende praktikophold til dig i vores
partikontor på Christiansborg.
SF’s partikontor i Folketinget arbejder for at fremme partiets politik,
især på Christiansborg men også i kommuner, regioner og
partiforeninger rundt om i landet.
Vi søger en dygtig praktikant, der kan indgå i arbejdet med at
profilere SF på de sociale medier og sætte partiets politik på
dagsordenen hos vælgere og nyhedsmedier.
Som praktikant i kommunikations- og kampagneafdelingen bliver du
en del af et lille og hårdtarbejdende hold med mange forskellige
arbejdsopgaver.
Det er en arbejdsplads, hvor der altid er travlt og hvor der er meget
kort fra tanke til handling. Du vil lære om politisk kommunikation og
der vil være rig mulighed for at komme med egne idéer og at præge
både den daglige kommunikation og de store kampagner.
Dine arbejdsopgaver vil inkludere:
- Løsning af opgaver i den daglige drift af SF’s sociale medier, især
produktion af grafisk indhold
- Overvågning og analyse af SF’s brug af sociale medier. Det skal
munde ud i en række anbefalinger til den daglige drift og brug i
kampagner.
- Udvikling af nye værktøjer og formater og afprøvning af nye
sociale medieplatforme
- Assistance til SF’s folketingsmedlemmer i fht. indhold og brug af
deres kommunikationskanaler mest effektivt.
- Deltagelse i udvikling og udførsel af kampagner i forberedelsen af
kommunal- og regionsvalget i 2017, Folkemødet og lign.
Om dig:

- I gang med en relevant uddannelse, for eksempel indenfor digital
kommunikation, medier eller fra en grafisk skole
- Har erfaring med at arbejde i Adobe Photoshop, InDesign og
Illustrator og meget gerne animation
- Erfaren bruger af sociale medier med fingeren på pulsen og de
nyeste trends
- Er interesseret i politik og samfundsforhold
Vi lægger stor vægt på at inkludere dig i arbejdet, på det sociale
sammenhold med kollegaer og på samarbejdet om det politiske
projekt.
I SF lægger vi vægt på, at du som praktikant er studerende og ser
dit arbejde som en naturlig del af din uddannelse. Det er derfor et
krav, at du kan få merit for praktikopholdet
Praktikforløbet er ulønnet og skal kunne indgå som en del af din
uddannelse. Dog vil du få betalt frokost i Snapstinget.
Praktikopholdet løber fra 1. februar til slutningen af juni.
Arbejdstiden fordeles med hensyn til dine studier.
Løbende samtaler. Send en kortfattet ansøgning samt CV til
sf@sf.dk

