Brænder du for politisk interessevaretagelse og kommunikation?
Så bliv praktikant som Politisk Konsulent hos Den Sociale Retshjælps Fond
Praktikstillingen som politisk konsulent i Innovationsafdelingen indebærer, at du med baggrund i din faglige viden fra dit
studie er medansvarlig for det daglige retspolitiske arbejde. Afdelingen arbejder for at få indflydelse på de politiske tiltag,
der berører vores klienter. Innovationsafdelingen arbejder målrettet på at gøre en positiv forskel for socialt udsatte
borgere og være deres stemme, både i den offentlige debat og på den politiske scene.
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.
 Research, formidling og løsningsforslag i relation til vores politiske mærkesager
 Projektudvikling og projektstyring
 Lobbyarbejde, kontakt til relevante politikere og eventuelt pressekontakt
 Varetagelse og udvikling af vores dokumentationsarbejde
 Udformning af læserbreve, debatindlæg samt artikler til vores eksterne nyhedsbrev
 Ansøgninger af tilskudspuljer til organisationens drift
Din profil
Du læser en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse og er interesseret i at arbejde med alle aspekter af
politisk interessevaretagelse. Det er en forudsætning, at du:
 Har kendskab til det politiske system
 Har lyst til at tilegne dig særlig indsigt i social- og retspolitiske problemstillinger
 Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
 Er udadvendt og kan lide at arbejde med mennesker
 Kan arbejde selvstændigt såvel som i teams, og på tværs af faggrupper
 Har kendskab til kvalitativ og kvantitativ metode
 Du skal kunne arbejde fra kl. 09:00-17:00 i alle hverdage
Vi tilbyder dig
 Indsigt i og erfaring med politisk interessevaretagelse
 En ansvarsfuld og udfordrende stilling i en organisation under udvikling, hvor initiativ og kreativitet værdsættes
 Mulighed for at afprøve og udvikle dine metodiske færdigheder
 Praktisk erfaring med mediehåndtering
 Stor arbejdsfrihed og mulighed for at definere egne arbejdsopgaver ud fra dine kompetencer og idéer
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk.
Ansøgningsfrist: 11/5 2018. Samtaler afholdes løbende. Opstart Efteråret 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 09:00-17:00 eller på
ovennævnte mail.
Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation der siden 2007 har hjulpet
landets udsatte borgere med juridiske- og gældsproblemstillinger. Formålet er at yde
helhedsorienteret rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.

