
BLIV SPROGUNDERVISNINGS-
KOORDINATOR  
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
Trampolinhuset tilbyder dansk og engelsk sprogundervisning samt en række 
andre sprogklasser på alle vores åbningsdage. Det er frivillige, der står for 
undervisningen. Deltagerne er asylansøgere i praktikforløb i Trampolinhuset, 
flygtninge i jobtræningsforløb i huset samt internationale studerende og migranter, 
som gratis kan følge undervisningen. Vi tilbyder undervisning på både begynder og 
øvet niveau, der følger en 6 måneders undervisningsplan. Hver elev modtager efter 
6 måneder et deltagelsesdiplom. Dine arbejdsopgaver er at: 
 

• introducere og rådgive nye friviilige undervisere
• agere kontaktperson for alle sprogunderviserne, hvis de støder på problemer 

eller har idéer
• organisere et introduktionsmøde for alle underviserne i starten af hver sæson 

(to gange årligt)
• organisere workshops for underviserne for at introducere nye 

undervisningsmetoder
• holde styr på undervisningsplaner og undervisningsmaterialer 
• være parat til at undervise i dansk eller engelsk, hvis der er sygemeldinger

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 undervisningsfaring eller er i gang med/har taget en lærer- eller 
sproguddannelse 

• taler og skriver dansk eller engelsk flydende 
• 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!


