Volleyball Danmark søger Digital og Content
Marketing praktikant til efteråret 2021
Efter en lang periode med nedlukninger og aflyste aktiviteter, vil Volleyball Danmark i den
kommende tid sætte ekstra meget fokus på at fortælle og sprede de mange gode historier
fra vores udøvere og klubber rundt omkring i Danmark. Vi har brug for at få smilene med
fra ungdomsstævnet, høre den sjove historie fra klubbens kernefrivillige og mærke suset
fra et smash i Volleyligaen – og her kommer DU ind i billedet.
Vi søger en praktikant med et skarpt blik for den gode fortælling og evnerne til at formidle
den i billeder, lyd og ord. Er det dig? Så læs med her:

OPGAVERNE:

Som content marketing praktikant i Volleyball Danmark får du en unik mulighed for at
sætte dit eget aftryk på vores historiefortælling og SoMe-aktiviteter. Du får lov til at lege
med og afprøve vinkler, teknikker og formater i trygge rammer med daglig sparring og
feedback.
Dine opgaver vil f.eks. blive:
•
•
•
•
•

Udarbejde engagerende content til vores sociale medier samt vedligeholde disse
Planlægge, producere og redigere videoindslag fra diverse forbunds- og
klubaktiviteter
Lave interviews med udøvere og frivillige fra vores klubber.
Være med til at udvikle reklamemateriale for vores kerneaktiviteter
Udføre grafiske opgaver

DIN PROFIL

Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse inden for kommunikation, journalistik,
marketing, medieproduktion eller lign., men vi har ingen specifikke krav til din
uddannelsesbaggrund. Vi ser dog helst at du:
•
•
•
•

Har erfaring med videoproduktion og redigering
Har kendskab til digital markedsføring og strategisk brug af SoMe
Kan formulere fængende tekster til brug på diverse platforme
Er opsøgende og udadvendt og ikke bleg for at kontakte mennesker, du ikke har
mødt før eller stille dig foran et kamera.
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•
•
•

Er proaktiv, nysgerrig og selvstændig – du tør at løbe med en opgave og følger den
til dørs.
Har grafiske færdigheder og kendskab til programmer som InDesign, Photoshop og
Illustrator.
Du er på udkig efter praktik i 4-6 måneder med start i august/september 2021.

Derudover er kendskab til foreningslivet en stor fordel. Om du kender til
volleyball/beachvolleyball, er ikke et krav – vi skal nok få dig lært alt, du skal vide om
baggerslag og blokader.

VI TILBYDER

I Volleyball Danmark får du muligheden for kreativ og faglig udfoldelse i en række
spændende opgaver, hvor din mening og medbestemmelse værdsættes. Vi løser
opgaverne sammen og har samtidig din faglige og personlige udvikling i højsædet. Du
bliver en del af en passioneret gruppe kollegaer, som hver dag arbejder for at skabe de
bedste muligheder for landets volleyballspillere og -klubber. Din daglige arbejdsplads
bliver på vores kontor i Idrættens Hus – et slaraffenland for den sportsinteresserede. Du
vil også skulle forvente lidt aften/weekend arbejde, når vi skal lave fede indslag fra
træninger, kampe og stævner.

ANSØGNING

Send os en mail med emnefelt ”praktik” med din ansøgning og CV direkte til
kommunikationskonsulent Ci Eshel, der også vil være koordinator og faglig ansvarlig for
dit praktikforløb. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe på hverdage
imellem 9-15.
Ci Eshel, kommunikationskonsulent
Mail: ces@volleyball.dk
Telefon: 60131718
Ansøgningsfrist er den 8. august 2021. Vi holder samtaler løbende og ansætter, når vi har
den rette kandidat. Vi glæder os til at høre fra dig.

Volleyball Danmark er paraplyorganisation for volleyball- og beachvolleyballklubber i
Danmark og medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Volleyball Danmark har
hovedsæde i Idrættens Hus i Brøndby og har 13 ansatte i administrationen.
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