
 
            

PRAKTIKANT TIL NATIONALT TEAM 
 
Vil du være med til at udvikle og organisere socialt velgørende projekter og sjove 
fundraising events indenfor Danish Muslim Aid´s (DM-Aid) nationale programmer? 
Har du projekterfaring fra sociale projekter i Danmark, været med til 
indsamlingsevents og og generelt god til at formulere dig på skrift og i tale? Kan du 
organisere og motivere frivillige projektgrupper og er du fuld af energi og virkelyst, og 
har du tilmed erfaring med institutionel fundraising hos fonde og puljer, så er denne 
praktikstilling måske noget for dig. 
 
DINE OPGAVER INDEBÆRER BL.A.: 

• Udvikling og koordinering af socialt velgørende projekter og events.  

• Projektledelse af dit eget projekt eller event. 

• Sparring og opfølgning med frivillige projektgrupper. 

• Evaluering af færdige projekter og events. 

• Udvikling af institutionelle projektansøgninger til sociale indsatser, i tæt 
samarbejde med vores frivillige og evt. danske foreninger. 

• Besøg hos vores lokalgrupper i Aarhus og Aalborg 

• Planlægning og assistere på afholdelse af info-møder for nye frivillige, samt 
interne kurser i projektledelse. 

• Deltagelse i eksterne kurser. 
 
VI FORVENTER, AT DU:  

• Er i gang med en relevant uddannelse, gerne akademisk. 

• Har kendskab til projektledelse. 

• Har erfaring med ansøgninger til fonde og puljer. 

• Har stærke netværks- og samarbejdsevner på tværs af lande og kulturer. 

• Har gode skriftlige formidlingsevner både på engelsk og dansk. 

• Har en høj grad af selvstændighed, ansvarlighed og initiativ. 

• Besidder evnen til at tænke strategisk og i sammenhæng med resten af 
organisationen. 

• Kan arbejde målrettet og struktureret. 

• Er en god administrator med sans for detaljer 

• Som person er åben, positiv og tålmodig. 

• Kan deltage i ad-hoc aften- og weekendmøder. 
 
VI TILBYDER: 

• Et meningsfyldt arbejde, hvor du er med til at gøre en forskel for fattige 
mennesker og deres familier rundt omkring i verden. 

• Både faste og varierende arbejdsopgaver med stor grad af medindflydelse. 

• Udvikling af faglige og personlige kompetencer. 

• Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone. 

• Fleksible arbejdstider.  



 
YDERLIGERE INFORMATION 
Stillingen er en ulønnet praktikstilling på 37 timer ugentligt, inkl. betalt frokost (eller 
det antal timer som dit uddannelsessted kræver), og placeret på vores kontor i 
København. Hvis du vil vide mere om praktikstillingen, er du velkommen til at 
kontakte Sekretariatschef Signe Ejerskov på e-mail: signe.ejerskov@dmaid.dk.  
 
ANSØGNINGSFRIST 
En motiveret ansøgning vedlagt CV sendes til signe.ejerskov@dmaid.dk. Samtaler 

afholdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning allerede i dag. 

 
OM DM-AID  
 DM-Aid er den største nødhjælps- og udviklingsorganisation i Danmark stiftet af 
danske muslimer. DM-Aid blev etableret i 2005 og indsamler midler til fattige og 
trængende medmennesker i 12 samarbejdslande i Afrika, Asien og Mellemøsten. DM-
Aid er en uafhængig, non-politisk organisation, og samarbejder med andre nødhjælps- 
og udviklingsorganisationer i Danmark og lokalt ude i verden. Der er syv ansatte på 
kontoret i København, og lokalgrupper i København, Aarhus og Aalborg med mere end 
100 frivillige. DM-Aid er godkendt som nødhjælps- og udviklingsorganisation af både 
politi- og skattemyndigheder og er medlem af Indsamlingsorganisationernes 
Brancheorganisation ISOBRO, CISU, Globalt Fokus og Netværk for Religion og 
Udvikling.    
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