
 

Er du vores nye SoMe- & Kommunikationspraktikant? 
Er du i gang med en relevant uddannelse inden for kommunikation, journalistik, medievidenskab eller lignende? Har 
du fingeren på pulsen i forhold til hvad der rykker på de forskellige sociale medier, hvordan fedt indhold skabes og 
fællesskabet dyrkes? Synes du at idræt – og måske særligt volleyball og beachvolleyball – er megaspændende? Så 
er du måske vores nye SoMe- og kommunikationspraktikant i Volleyball Danmark.  
 
Som praktikant i Volleyball Danmarks kommunikationsafdeling får du hands-on erfaring med content produktion og 
planlægning til vores forskellige SoMe-kanaler. Vi dækker stort som småt, og du får således muligheden for at prøve 
kræfter med forskellige typer indhold og formater – lige fra engagerende TikTok-videoer til dybdegående nyheder på 
vores hjemmeside. Du bliver en del af et dynamisk og effektivt kommunikationsteam bestående af to 
kommunikationskonsulenter, der står klar til sparring og oplæring. Vi vægter kreativitet højt, og du er garanteret både 
indflydelse og medbestemmelse under din praktik.   
 
Helt konkret skal du hjælpe med at:  

• Udtænke indhold til vores SoMe-kanaler 
• Filme video og klippe til specifikke formater.  
• Lave grafikker og redigere billeder 
• Skrive nyheder til vores hjemmeside 

 
Vi forestiller os, at din praktikperiode starter medio januar 2023, og kan vare mellem 3-6 måneder afhængigt af din 
studieordning. Timeantallet er som udgangspunkt 37 timer ugentligt og du får naturligvis fri til studiedage og 
lignende under praktikperioden, ligesom vi er fleksible i forhold til hjemmearbejdsdage. Din primære base bliver i 
Idrættens Hus i Brøndby, som er et sandt idrætsmekka. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde, hvor du skal 
dække de gode historier i det frivillige foreningsliv, eller til vores store events. 
 
Det tilbyder vi dig:  

• Værdifuld erfaring med dag-til-dag produktion og planlægning af indhold 
• Ansvar for at udvikle indhold til følgere af forskellige målgrupper 
• En sjov og varierende hverdag med plads til kreative ideer 
• Et stærkt netværk i idrættens verden og gode referencer til CV’et 

  
Det tænker vi om dig:  

• Du er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for kommunikation, journalistik, 
medievidenskab eller lignende.  

• Du har et grafisk øje og erfaring med videoredigering - gerne med kendskab til programmer som 
InDesign, Photoshop og Premiere Pro.    

• Du er initiativrig og kreativ, og tør tage ansvar for opgaver 
• Du har godt kendskab til det frivillige foreningsliv og idrættens verden generelt.   
 

Kontakt og ansøgning 
Lyder denne praktikstilling som noget for dig, så send din ansøgning og CV afsted til ces@volleyball.dk. Har du 
spørgsmål til praktikken, så skriv endelig en mail til kommunikationskonsulent Ci Eshel på ces@volleyball.dk   
 
Vi afholder løbende samtaler. 
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