
 

Børns Voksenvenner søger praktikant 
 
Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge? Kunne du tænke dig at prøve 
kræfter med kommunikation, analyse og fundraising i en lille organisation? Så er du 
måske vores nye universitetspraktikant hos Børns Voksenvenner. 
 
Vi søger lige nu en alsidig praktikant til vores sekretariat i København NV. Som praktikant hos os bliver du 
en del af en ambitiøs, frivillig landsdækkende organisation, som i mere end 30 år har gjort små smil 
større. I Børns Voksenvenner skaber vi nemlig venskaber, som giver børn med spinkle voksennetværk en 
ekstra fortrolig og rollemodel i deres liv.  
 
Dine arbejdsopgaver  
Dine arbejdsopgaver kommer til at afspejle dine kompetencer og interesser. Vi forestiller os, at du for 
eksempel kan komme til at arbejde med:  
 

• digital kommunikation, herunder SoMe konkurrencer for venskabspar, koordinering af Instagram 
Takeovers og produktion af indhold til nyhedsbreve og vores forskellige platforme  

• vores strategiske fundraising-arbejde. Du vil indgå i vores fundraising-udvalg og i samarbejde 
med dine kollegaer afdække fundraising-muligheder og udarbejde fondsansøgninger  

• planlægning og gennemførelse af landsdækkende møder, herunder vores årsmødeweekend og 
vores deltagelse på Folkemødet 2022  

• analyser og statistik, som danner grundlaget for foreningens indsatser og udvikling. Du vil få 
mulighed for, i tæt samarbejde med ac-medarbejderen, at nytænke vores brug af statistik  

• de mange ad hoc-opgaver, som opstår i en lille organisation 
 

Vi søger dig, der: 
 

• er i gang med en relevant uddannelse indenfor humaniora, samfundsvidenskab eller lignende  
• har lyst til at blive klogere på arbejdet i NGO-verdenen  
• er analytisk skarp, effektiv og arbejder systematisk med dine opgaver 
• er velskrivende og kommunikerer klart og målgruppebevidst både mundtligt og skriftligt 
• har et godt kendskab til MS Office og til sociale medier (primært Facebook og Instagram)  

 
Vigtigst af alt, skal du kunne se dig selv i et lille sekretariat, hvor vi løfter i flok og brænder for vores sag.  
Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til frivilligt socialt arbejde.  
 
Vi tilbyder en praktikantstilling i et godt arbejdsmiljø 
Du får en spændende praktikstilling med stort ansvar og gode muligheder for personlig og faglig sparring 
og udvikling. Du kommer til at arbejde i en lille forening i stor udvikling med fagligt dygtige og 
engagerede kollegaer, som er glade for at gå på arbejde, og som arbejder målrettet for at gøre en forskel 
for børn og unge.  
 



 

Praktikstillingen er på 30 timer om ugen. Stillingen er som udgangspunkt fra 1. februar 2022 til 24. juni 
2022. Vi er dog fleksible i forhold til datoerne og tager hensyn til eksaminer, eventuel undervisning og 
andre forpligtelser overfor uddannelsesinstitutionen. Din arbejdsplads bliver Børns Voksenvenners 
kontor på Bygmestervej 10 i København NV, hvor en række andre sociale foreninger også holder til. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Send en motiveret ansøgning med CV samt evt. øvrige dokumenter snarest muligt og senest den 14. 
november 2021 til job@voksenven.dk. Skriv venligst ”praktikant” i emnefeltet.  
 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 46. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
ac-medarbejder Signe Dolezal på ac@voksenven.dk eller 28 26 50 98.  
 
Om os – vi gør små smil større 
I Børns Voksenvenner er vores vision, mål og daglige drivkraft at gøre en positiv langvarig forskel for børn 
og unge med spinkle eller svære familieforhold. Siden 1990 har vi skabt venskaber mellem børn og 
frivillige voksne med de rette kompetencer samt tid og lyst til at gøre en forskel. Vores høje faglighed og 
etiske retningslinjer er med til at sikre rammerne for udviklende og stærke venskaber. Et venskab 
gennem Børns Voksenvenner giver børn mere tryghed, øget selvværd og dermed mod på nye 
udfordringer. 
 
Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenven.dk  
– eller følge os på Facebook: www.facebook.com/voksenvenner  
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