
	

FOLKEMØDE-PRAKTIKANT 
 

 
 
Om stillingen 
Trampolinhuset har for andet år i træk en egen stand på Folkemødet, hvor en gruppe asylansøgere vil 
bidrage til den asylpolitiske debat gennem deres personlige erfaringer og deres viden om 
asylsystemet. Som praktikant vil du få til opgave at støtte dem i at forberede og udføre denne 
formidling. 
 
Koordineringen af vores deltagelse til Folkemødet vil derfor foregå i tæt samarbejde med de 
asylansøgere, som vil komme til orde under Folkemødet. Du vil kunne trække på Trampolinhusets 
erfaringer fra tidligere Folkemøder og kunne sparre med Trampolinhusets Kommunikationskoordinator 
i løbet af hele processen. 
 
Arbejdsopgaver 
Afhængig af dine interesser og erfaringer, kan dine arbejdsopgaver bestå af: 

• Planlægning af Trampolinhusets events til Folkemødet 
• Deltagelse og evt. afholdelse af workshops med de deltagende asylansøgere om, hvordan 

deres personlige erfaringer og viden om asylsystemet bedst muligt bruges i debatten 
• Udvikling af kommunikationsplan for formidlingen af Trampolinhusets events til presse, sociale 

medier og andre platforme 
• Koordinere samarbejder med andre organisationer 
• Produktion af pressemeddelelser, flyers og andet PR-materiale 
• Koordinering af billetter, overnatning, indretning af standen og andet praktisk 

 
 
 
 



	

Kvalifikationer 
Vi forventer at du: 

• Taler og skriver flydende dansk og engelsk 
• Arbejder struktureret og selvstændigt 
• Er vant til at formidle komplekse emner til en bred vifte af målgrupper 
• Har en ærlig og åben tilgang til mennesker 
• Kan komme ca. 20 timer om ugen i perioden januar-juni 2018, særligt fredage 
• Kan deltage i Folkemødet den 13.-17. juni 2018 

 
Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til internship@trampolinehouse.dk 

 
 
Trampoline House is an independent community center that provides refugees and asylum seekers in Denmark with a place of 
support, community, and purpose. Many different people with varied life experience make up the house – all united by the 
desire to better the living conditions of asylum seekers and refugees in Denmark. Trampoline House encourages all qualified 
applicants regardless of gender, sexual orientation, age, race, ethnic origin, and religion to apply for the position. 
 


