Praktikantstilling i Dansk Miljøteknologi: kommunikation og grøn omstilling
Dansk Miljøteknologi står foran et stort arbejde med at udarbejde og implementere en
kommunikationsstrategi, der skal understøtte foreningens overordnede strategi, få vores budskaber bedre
ud og skabe et vigtigt fundament for vores politiske arbejde.
I særdeleshed står vi overfor en vigtig opgave med at være mere til stede på sociale medier, og derigennem
synliggøre vores resultater overfor nuværende og potentielle medlemmer.
Til at hjælpe os med det arbejde søger vi en praktikant, der har faglighed og interesse indenfor
kommunikation og miljø. Dansk Miljøteknologi er en lille forening med kun 4 ansatte, så du vil få rig
mulighed for at få ansvar og prøve idéer og metoder af.
Du vil kunne sætte dit præg på selve kommunikationsstrategien og ikke mindst implementeringen. Vi er
meget lydhøre overfor nye måder at løse opgaven på, og du vil komme til at arbejde med mange forskellige
kommunikationsplatforme. Derudover er der mange forskellige målgrupper at kommunikere med, for vi
skal både kunne ramme medlemmer, potentielle medlemmer, øvrige interessenter på området og
politikerne på Christiansborg.
Praktikanten vil få tilknyttet en vejleder i Dansk Miljøteknologi. Vi forventer ikke, at du har alle svar fra
første dag, men praktikanten skal kunne arbejde selvstændigt og med initiativ. Det er helt afgørende, at
praktikanten formår at skrive et korrekt dansk, og forstår brugen af de forskellige medier.
Til gengæld vil du få indblik i arbejdet med politisk interessevaretagelse, og du vil blive integreret i den
grønne dagsorden, der er højt på den nationale og internationale dagsorden lige nu.
Stillingen er 30-37 timer (ulønnet) og løber i 2. halvår af 2020.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mette Boye tlf. 27157434 og ansøgning med CV sendes til:
info@danskmiljoteknologi.dk senest d. 10. august.
Samtaler forventes afholdt i uge 33 og 34
Tiltrædelse: 1. september

Om Dansk Miljøteknologi
Dansk Miljøteknologi har udviklet sig fra en lille brancheforening med ganske få medlemsvirksomheder til i
dag at være en bred og slagkraftig miljø- og klimapolitisk forening inden for rent vand, ren luft og ren jord
samt bæredygtig bioraffinering, som har gode kontakter på Christiansborg hele vejen rundt i det politiske
spektrum og i centraladministrationen.
Se mere på vores hjemmeside: http://danskmiljoteknologi.dk/

