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Spændende praktikstilling hos Plastic Change i foråret 2020 

Grafisk design- og kommunikationspraktikant 

Plastic Change søger en dygtig og selvstændig praktikant med flair for grafisk design, webdesign og 
kommunikation evt. med evner inden for video og audio medier til vores kontor i København. 

Plastic Change er en lille organisation i hastig udvikling, der arbejder for at sætte fokus på 
plastikspild og plastikforurening samt konsekvenser for hav, natur og mennesker. Vi arbejder 
politisk i Danmark og internationalt, vi laver innovative løsnings-samarbejder med industrien og vi 
engagerer og mobiliserer en folkelig bevægelse. Læs mere om vores arbejde: 
https://plasticchange.dk/ 

Som vores kommende grafisk design- og kommende kommunikationspraktikant får du god 
mulighed for at sætte dit præg på vores kommende kampagner og blive involveret i forskellige 
arbejdsopgaver - fx.  

• Opdatere hjemmeside og sociale medier samt bidrage til udviklingen af disse 
• Skrive og redigere indlæg til hjemmesiden 
• Udvikle grafisk materiale og infografikker  
• Assistere i forbindelse med afholdelse af events  
• Diverse forefaldende opgaver  

 

Du bliver en del af vores lille kampagne team og får en unik mulighed for at lære, hvordan man 
formidler en global miljødagsorden, der er under stor bevågenhed og som hastigt ændrer sig.  
Hvem er du: 

• Du er studerende på en relevant videregående uddannelse  
• Du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre 
• Du trives i et lille og agilt team, hvor tempoet ofte er højt 
• Du er god til at formulere dig skriftligt på både dansk og engelsk  
• Du har erfaring med sociale medier (FB, Instagram, LinkedIn) 
• Du har erfaring med at udvikle grafisk materiale  
• Du har måske erfaring med at lave video eller audio content  

Vi kan tilbyde:  
• Varierende opgaver i en ung, dynamisk miljøorganisation  
• Mulighed for at prøve kræfter med udvikling af SoMe platforme  
• En fleksibel arbejdsplads  
• Søde og kreative kolleger  
• Gratis frokost  
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Praktisk Praktikperioden, aftaler vi nærmere men forløber i perioden fra januar/februar 2020 til juni 2020 
og er ulønnet 25-30 timer om ugen på Islands Brygge i København. Vi er fleksible, hvad angår 
tilrettelæggelsen af dit arbejde så det kan passe ind med dine øvrige studiemæssige aktiviteter. 

Vi holder samtaler løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning - og du er velkommen til at kontakte 
os på 26 14 20 70 eller via mail: aa@plasticchange.org, hvis du har nogen spørgsmål.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inklusiv CV - ansøgningen sendes til Anne Aittomaki med 
emnelinjen: ”Grafisk design og kommunikationspraktikant ”. Ansøgningsfrist 1.12. 2019.  

Læs mere om Plastic Change her: https://plasticchange.dk/ 
 

  
 

 

 

 


