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Digital Storyteller 

Til spændende praktikstilling hos Plastic Change i efteråret 2020 

Er du interesseret i miljødagsordenen, og har du lyst til at hjælpe en ung miljøorganisation med store 
internationale ambitioner om at knække kurven for den stigende plastikforurening?  

Så kunne det meget vel være dig, vi søger til en spændende praktikstilling på vores kontor i København! 

Som vores nye digitale storyteller får du mulighed for at sætte dit præg på vores digitale kanaler (web, 
nyhedsbreve og sociale medier), og skabe interesse for vores dagsorden i den brede offentlighed. Dine 
sproglige kompetencer vil komme i spil, og du vil komme til at formidle til tider komplekst stof på en 
levende og let forståelig måde.  

 Du vil blive involveret i forskellige arbejdsprocesser - f.eks.:  

• Udforme kreative og visuelle opslag til sociale medier – særligt med fokus på Facebook 
og Instagram 

• Redigere blogindlæg og artikler til vores webside 
• Hjælpe til med opsætning og udsendelse af vores nyhedsbreve 
• Omsætte videnskabelige rapporter til spændende og engagerende indhold til web og 

sociale medier 
• Assistere med det øvrige kampagnearbejde i efteråret 2020 

 
Du bliver en del af vores lille kampagneteam og får en unik mulighed for at lære, hvordan man 
formidler en global miljødagsorden, der er under stor bevågenhed og som hastigt ændrer sig. Du får 
dine egne ansvarsområder, og vil sammen med os sparre omkring udvikling af nyt indhold og nye 
koncepter. Vi er meget åbne overfor nye tiltag, og vi vil sætte stor pris på at høre dine tanker og idéer. 

 
Hvem er du: 

• Du er studerende på en relevant kommunikations- eller marketing-relateret uddannelse 
(f.eks. på RUC, SDU eller CBS)  

• Du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre 
• Du trives i et lille og agilt team, hvor tempoet ofte er højt 
• Du har gode skriftlige evner på både dansk og engelsk 
• Samtidig har du god forståelse for versionering af kommunikation og tilpasning til forskellige 

medier og målgrupper 
• Du trives godt med varierende omfang af ansvar alt efter opgavens art - hvor du både kan 

være rig på egne idéer og komme med egne initiativer, men til tider også skal løse dine 
opgaver ud fra en fast defineret ramme 

• Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har basis-kendskab til redigering i Wordpress 
samt billedbehandlingsprogrammer såsom Canva og/eller Adobe Photoshop. 
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Vi kan tilbyde:  
• Varierende opgaver i en ung, dynamisk miljøorganisation  
• Stor indflydelse og medbestemmelse på egne opgaver   
• En fleksibel arbejdsplads, hvor vi vægter det sociale og sammenholdet højt 
• Gratis frokostordning  

 

Praktisk info 

Praktikperioden er fra august/september 2020 til december 2020, og er ulønnet 25-30 timer om ugen. 
Arbejdsstedet er på vores kontor 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 spørgsmål.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inklusiv CV - ansøgningen sendes til aa@plasticchange.org  
med emnelinjen: ”Digital Storyteller”. Ansøgningsfrist 15.06 2020.  

 

Hvem er vi? 

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, hvor vi laver innovative løsnings-samarbejder med industrien og engagerer og mobiliserer 
den folkelige bevægelse. 
 

Læs mere om vores arbejde: https://plasticchange.dk/ 
  
 

 

 


