
 

ENGAGEMENT & FUNDRAISING PRAKTIKANT- 2019 
 
Praktisk erfaring med formidling og indsamling til Trampolinhusets arbejde 

 
Er du interesseret i at formidle og arbejde med fundraising, der kan støtte op om Trampolinhusets 
aktiviteter, kan du skrive og engagere, researche og analysere, så er du måske den praktikant vi 
søger. Opgaverne varierer og vil blive tilrettelagt, så du både får en række selvstændige opgaver, 
men du skal også være indstillet på at indgå i løsningen af de mange løbende opgaver. 
 
OM TRAMPOLINHUSET 
Trampolinhuset er et medborgerhus i København NV for asylansøgere, flygtninge og andre 
medborgere i Danmark. Vi arbejder for et asyl- og integrationssystem, hvor alle har mulighed for 
at arbejde, leve og deltage i samfundet. Det gør vi gennem en række forskellige aktiviteter, som 
styrker vores brugeres personlige og faglige kompetencer, demokratiske medborgerskab, 
retssikkerhed og sociale netværk.  
 
ARBEJDSOPGAVER 
Du vil få ansvar for en blanding af små og større opgaver. Din konkrete opgavebeskrivelse 
tilrettelægger vi sammen, sådan at den matcher både vores og dine behov. Du vil få mulighed for 
at arbejde med flere af eller alle følgende opgaver: 
 
• Engagerende formidling, bl.a. takkeskrivelser og call for support 
• Udarbejdelse af concept noter, ansøgninger og rapporteringer 
• Researchopgaver 
• Segmentering og analyse af data, både intern og ekstern 
• Analyser og bearbejdning af data fra eksempelvis markeds- og konkurrentanalyser 
 
DU FÅR 

• praktisk erfaring med arbejdet i en lille NGO med en uformel omgangstone og et stort og 
livligt frivillig- og brugermiljø 

• Professionelt og socialt fællesskab med husets mange brugere, ansatte og andre 
uddannelsespraktikanter 

• Mulighed for faglig udvikling, hvor du får lejlighed til at anvende teorier i praksis 
• Supervision og sparring 

 
KVALIFIKATIONER 
Vi forventer, at du: 
• er i gang med eller har taget en videregående uddannelse indenfor udvikling, kommunikation, 
marketing eller et andet relevant fagområde 



 

• taler og skriver et flydende og fejlfrit dansk og engelsk 
• kan formidle komplekse emner til forskellige målgrupper 
• arbejder struktureret og selvstændigt 
• er åben og imødekommende overfor andre mennesker 
• kan komme min. 20 t/ugen i perioden 1. august 2019 – 31. januar 2020. 
 
YDERLIGERE INFO 
Praktikken er ulønnet og vi forventer at du kan medbringe din egen laptop.  
Vi arbejder med forskellige platforme og systemer, og du skal have erfaring med office pakken. 
 
Har du spørgsmål kan du altid skrive til Bodil Trier Bodil@trampolinehouse.dk. Bemærk at vi 
indkalder kandidater løbende til samtaler. 
 
Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning med CV, som du bedes sende i eén pdf til 
internship@trampolinehouse.dk.  
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