Tænketanken ONE\THIRD om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab søger en SoMe &
Content-praktikant, der skal hjælpe os med at blive endnu mere synlige i mediebilledet.
Har du flair for kreativ kommunikation, og elsker du at skabe, organisere og aktivere meningsfuldt
indhold? Så bliv en del af ONE\THIRDs team og vær med til at udvikle og løfte vores digitale
kommunikation og visuelle tilstedeværelse på vores SoMe kanaler. Vi forestiller os, at du studerer
på en relevant uddannelse inden for grafisk design, mediedesign, journalistik, kommunikation eller
andet.
ONE\THIRD er en selvejende institution under Fødevareministeriet. Vi har adresse i
Fødevareministeriets departement på Slotsholmen 12. Du vil blive tilknyttet det team, der udgør
tænketankens sekretariat og understøtter tænketankens kommunikation. Vi har stort fokus på at
motivere og engagere aktører bredt i samfundet til at forebygge og reducere madspild og
fødevaretab.
Vi forstiller os, at du:


Kan planlægge og producere relevant digitalt indhold til tænketankens SoMe kanaler.



Har god sans for, hvilket indhold der fungerer – og hvilke der ikke gør.



Har erfaring med Adobe-pakken, InDesign og videoredigering – eller andre programmer der
gør dig i stand til at producere digitalt indhold.



Er en kreativ kommunikator og kan aktivere og deltage aktivt i brugerkommunikation på tværs
af digitale kanaler.



Deler vores passion for madspildsdagsordenen.

Vi tilbyder en spændende og læringsrig hverdag i et engageret og samarbejdsorienteret team.
Spændende og udfordrende opgaver med mulighed for personlig og faglig udvikling. Indblik i den
politiske beslutningsproces og hvordan det er at arbejde i et af centraladministrationens
departementer og sekretariatsbetjene en selvejende politisk nedsat tænketank.
Praktikperioden vil være i efteråret 2021, og vil strække sig over 3 til 6 måneder - efter aftale.
Praktikken vil være ulønnet. Er du interesseret, så send en ansøgning og CV til Annemarie Legart
Bisgaard på mail: annlb@fvm.dk. Har du spørgsmål kan du ringe på 23 42 97 91.

