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KAMPAGNE PRAKTIKANT TIL KOMMUNIKATIONSTEAM 
 

Klimaforandringer, krig, inflation og manglende adgang til uddannelse er bare få elementer, der 

påvirker flere millioner menneskers dagligdag og livskvalitet, både herhjemme og i udlandet. Vil du 

være med til at skabe fokus på verdens brændpunkter ved at udvikle visuelt flotte kampagner, der 

værdigt fortæller om vores udsatte medmennesker og verdens brændende platforme og hvad vi i 

DM-Aid gør for at hjælpe og forandre verden til et bedre sted? Har du lyst til at informere flere 

danskere om nødvendigheden af nødhjælp- og udviklingsarbejde via fængende kampagneslogans 

og skarpe budskaber. Vil du lave kampagner som bevæger folk og som kan vinde priser? Så er det 

måske dig som DM-Aid søger som praktikant til vores kommunikationsteam! 

 

Dine opgaver: 

▪ Udførelse af online og offline kampagner. 

▪ Deltage i sparring - og planlægning af kampagner.  

▪ Skriveopgaver til kampagnematerialer, herunder SoMe tekster, artikler, nyhedsbreve og 

hjemmeside. 

▪ Udarbejde grafisk materiale til SoMe, manualer, brochurer og plakater. 

▪ Mulighed for at tage med på en rapporteringsrejse til udlandet for at dokumentere DM-

Aid´s arbejde.  

 

Vi forventer, at du: 

▪ Er i gang med en relevant videregående uddannelse og brænder for nødhjælp- og 

udviklingsarbejde.  

▪ Har erfaring med eller lyst til at lære Adobe pakken, mailchimp og WordPress. 

▪ Har erfaring med foreningsarbejde og/eller frivilligt arbejde. 

▪ Initiativrig og kan arbejde selvstændigt. 

▪ Er kreativ og opfindsom. 

▪ God til skriftligt dansk. 

 

Du får: 

▪ Et løft af dit CV med erfaring inden for bl.a. kampagneudvikling, engagement og branding. 

▪ Erfaring med kampagnearbejde fra A - Z. 

▪ Erfaring med at kommunikere både internt og eksternt i en NGO. 

▪ Viden om DM-Aid´s arbejde med nødhjælp og udvikling i 12 lande inklusive Danmark. 

▪ Mulighed for at arbejde tæt sammen med alle led i DM-Aid.  

http://www.dmaid.dk/
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▪ En levende og dynamisk arbejdsplads med højt til loftet og fantastiske kollegaer med en 

daglig uformel tone.  

 

Lyder det som noget for dig? Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

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 og CV sendes til signe.ejerskov@dmaid.dk. Samtaler afholdes løbende, så 

tøv endelig ikke med at sende din ansøgning allerede i dag. 

 

Om Danish Muslim Aid: 

DM-Aid er en nødhjælp-og udviklingsorganisation der blev stiftet i 2005 og arbejder i 12 lande 

inklusive Danmark. Vi bestræber os på at hjælpe alle mennesker uanset religion og etnicitet til at 

leve et værdigt liv fri for fattigdom. Der er seks ansatte på kontoret på Østerbro, og lokalgrupper i 

København, Aarhus og Aalborg med mere end 100 frivillige. Vi 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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