
BLIV PROGRAM- EVENTPRAKTIKANT
Få praktisk erfaring med flygtningearbejde i en NGO i 
udvikling.

OM TRAMPOLINHUSET
Trampolinhuset er et medborgerhus i København NV for asylansøgere, flygtninge 
og andre medborgere i Danmark. Vi arbejder for at sikre asylansøgere og 
flygtninge en ordentlig, respektfuld og ligeværdig integration i Danmark. Det gør 
vi gennem en række forskellige aktiviteter, som styrker vores brugeres personlige 
og faglige kompetencer, demokratiske medborgerskab, retssikkerhed og sociale 
netværk. 

Som praktikant i Trampolinhuset vil du komme helt tæt på maskinrummet i en lille 
NGO i rivende udvikling. Du bliver desuden en del af et mangfoldigt fællesskab, 
hvor du udover at arbejde for et bedre samfund også får mulighed for at deltage i 
bordtennisturneringer, fællesmiddage, filmaftener og fester.



DINE ARBEJDSOPGAVER
Som program- og eventpraktikant er din primære opgave at gøre brugere 
og gæster af Trampolinhusets bekendt med husets faste aktiviteter og 
særarrangementer via vores hjemmeside, sociale medier, SMS-service og 
ved vores ugentlige husmøder, hvor du får muligheden for at kommunikere 
aktivitetsændringer og særarrangementer. I samarbejde med Trampolinhusets 
programdirektør vil du også hjælpe til med at planlægge, organisere og afholde 
forskellige særarrangementer i huset, nogle gange i samarbejde med eksterne 
partnere. Du vil også have til opgave at kommunikere med personer/institutioner, 
som booker et foredrag om Trampolinhuset, samt finde oplægsholdere der 
kan forestå foredragene. Det er ligeledes din opgave at finde omvisere til 
de omvisninger i de danske asylcentre, som vi tilbyder vores friviilige og 
uddannelsespraktikanter. Endelig vil du være ansvarlig for at besvare invitationer 
fra eksterne partnere til at medvirke i events udenfor huset. 

DU FÅR
• praktisk og konkret erfaring med at arbejde i en NGO
• masser af ansvar og mulighed for faglig udvikling
• tæt sparring med Trampolinhusets ansatte og andre praktikanter
• nære relationer til husets mangfoldige fællesskab

KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du:

• har interesse i program- og event koordinering 
• taler og skriver dansk og engelsk flydende 
• kan arbejde med Facebook, Instagram, Squarespace og Googlecal
• arbejder struktureret og selvstændigt 
• har en ærlig og åben tilgang til andre mennesker 
• kan komme ca. 20 timer om ugen 

Medbring gerne din egen computer at arbejde på, hvis du har mulighed for det.

YDERLIGERE INFO
Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler. Hvis du har spørgsmål, kan du 
kontakte os på internship@trampolinehouse.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig!


