Har du lyst til at gøre en forskel hver dag ?
Så bliv praktikant som multimediedesigner hos Den Sociale Retshjælp i Aarhus
Hos Den Sociale Retshjælps Fond får du stor arbejdsfrihed med mulighed for at definere dine arbejdsopgaver ud fra
egne kompetencer og idéer. Vores materialer er rettet mod mange forskellige målgrupper, hvilket betyder, at der er stor
afveksling i arbejdsopgaverne. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.





Udarbejde og opdatere tryksager, herunder brochurer, flyers og plakater
Udformning eksterne og interne nyhedsbreve
Udvikling af nye hjemmesider og vedligeholdelse af eksisterende
Re-design af de ældre hjemmesider

Vi tilbyder dig
Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder et ulønnet praktikophold, der strækker sig over efterårssemesteret med en
ugentlig arbejdstid på 37 timer fra 9-17. Vi tilstræber, at vores praktikanter får et spændende og udbytterigt praktikforløb.
Herudover får du muligheden for at:






Spændende og selvstændig praktikstilling
Ansvar for intern og ekstern visuel kommunikation
Muligheden for at anvende din teoretiske viden i praksis.
Mulighed for at styrke dit professionelle netværk og optimere dit CV.
Arbejde i et socialt og ungt miljø.

Din profil
Det er en forudsætning, at du er i gang med multimediedesigneruddannelsen. Herudover forventer vi, at du:







Du formår at have flere bolde i luften
Du er erfaren bruger af de gængse Adobe programmer
Har sans for en god og præcis visuel B2B/B2C kommunikation
Kan lide at arbejde med design og opbygning af hjemmesider (WordPress)
Er kreativ og innovativ
Arbejder effektivt både i teams og selvstændigt i et tværfagligt miljø.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk. Ansøgningsfrist
d. 31. Maj 2019. Samtaler afholdes og ansættelse sker løbende. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os
på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 9-17 eller på ovennævnte mail. Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.
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.

