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Brænder du for kommunikation og for at skabe engagement gennem 
events? 
 
Frivilligcenter Hillerød søger 1-2 engagerede og ambitiøs praktikant(er) til at stå for koordineringen af to af 
efterårets større events: Frivilligbørs og Sundhedsdag, samt varetage kommunikationsindsatsen i den 
forbindelse. 
 
Dine arbejdsopgaver 
Som praktikant vil du selvstændigt - og evt. i et samarbejde med en anden praktikant - skulle stå for at 
planlægge, koordinere og afvikle to lokale events – hhv. en Frivilligbørs og en Sundhedsdag – herunder PR 
og kommunikation omkring eventene. Du vil også blive involveret i Frivilligcenter Hillerøds generelle 
kommunikations- og PR-arbejde.  
 
FrivilligBørsen er en levende og aktiv dag, hvor lokale frivillige foreninger, kommunale institutioner, 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere samles om at tilbyde og få hjælp, samarbejder og 
netværk med hinanden. Frivilligbørsen fungerer som en markedsplads, hvor deltagerne, i løbet af en 
eftermiddag, indgår aftaler og udveksler materiel, kompetencer, ydelser m.m. FrivilligBørsen skaber i første 
omgang mulighed for små og praktiske aftaler, men på længere sigt styrkes kendskabet og nye lokale 
samarbejder. Vi gennemførte Frivilligbørsen i Hillerød i 2015 med stor succes og har derfor en masse gode 
erfaringer, vi kan trække på i år. 
 
Sundhedsdagen er en inspirations- og netværksdag, hvor foreningsrepræsentanter og sundhedsfagligt 
personale i Hillerød Kommune samarbejder, samles og deler ud af deres viden om forebyggelse og 
aktiviteter i kommunen. Temaerne kan relateres til hjerte, lunger, kræft, diabetes, gigt og meget andet til 
fordel for borgere i Hillerød. Desuden giver dagen mulighed for, at forskellige aktører på sundhedsområdet 
i Hillerød kan netværke og lære hinanden bedre at kende. I år vil vi også sætte fokus på mental sundhed for 
herigennem at understrege betydningen af psykiske helbred for den almene sundhed og trivsel. 
 
Som praktikant bliver dine opgaver  

- Engagere deltagere i begge events fra foreningslivet, erhvervsliv, kommune og 
uddannelsesinstitutioner 

- Koordinere, engagere og planlægge aktiviteter i forbindelse med Frivilligbørsen og Sundhedsdagen 
- Udarbejde børskatalog og aftalekatalog til FrivilligBørsen 
- Understøtte den frivillige indsats og engagement omkring eventene 
- Pressemeddelelser, opslag på sociale medier, udarbejdelse af plakater, invitationer m.m. 
- Bidrage til at indsamle og udarbejde en mindre opsamling og evaluering af begge events 

 
Alle dine opgaver vil du gennemføre i tæt dialog og samarbejde med sekretariatets øvrige ansatte og 
frivillige. 
 
Vi forventer 

 At du er i gang med en kandidatuddannelse inden for kommunikation, Performance Design eller 
lign. (vi er åbne over for andre uddannelsesbaggrunde) 

 At du har interesse i – og meget gerne erfaring med - frivillighed og foreningsliv 
 



 

         

 
 
 
 

 At du kan arbejde selvstændigt og struktureret 
 At du har sans for det organisatoriske og udviklende arbejde 
 At du har stærke kompetencer inden for formidling – både skriftligt og mundtligt 
 At du evner at skabe og understøtte engagement, samarbejde og netværk. 

 
Det er en fordel, hvis du har viden og/eller interesse for sundhedsfremme, men det er ikke et krav. 
 
Vi tilbyder 
Under forløbet får du kompetent sparring og vejledning fra din praktikvært, som vil være frivilligcenterets 
leder. Der vil være løbende samtaler, hvor vi snakker om status og udvikling i dit læringsforløb. Vi er lydhør 
over for dine ønsker i forhold til arbejdstilgange og opgaverne. Du vil indgå i vores lille, imødekommende 
og meget engagerede fællesskab af ansatte og frivillige på sekretariatet i Frivilligcenter Hillerød. Du 
kommer til at arbejde tæt sammen med frivillige ildsjæle, foreninger og kommunale samarbejdspartnere. 
 
Desuden får du en enestående mulighed for at bruge din viden og kompetencer i den virkelige verden og 
din praktik vil udgøre værdifuld erfaring for dig i forhold til din fremtidige indtræden på arbejdsmarkedet. 
 
Praktikperioden 
Praktikperioden løber fra ca. 15. august 2016 til d. 20. januar 2017 (ca. 5 mdr. eller efter aftale) og som 
udgangspunkt er praktikken fuld tid, men vi er fleksible over for eventuelle studiejobs, eksamensperioder 
eller andre studieaktiviteter. Der kan forekomme møder i aftentimerne. Praktikken er ulønnet, men vi 
dækker eventuelle udgifter i forbindelse med din transport. Under praktikken kan vi stille en bærbar 
computer til rådighed. 
 
Om Frivilligcenter Hillerød 
Som interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale 
foreninger. Frivilligcentret fungerer som et naturligt bindeled foreningerne imellem, mellem foreningslivet 
og kommunen og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af 
foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter. Samtidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det 
frivillige sociale arbejde lokalt i Hillerød.  
 
Ansøgning 
Hvis du er interesseret i stillingen som praktikant i Frivilligcenter Hillerød så send dit CV og en ansøgning til 
centerleder Anette Nielsen info@frivilligcenter-hillerod.dk senest d. 3. juni 2016. Vi indkalder løbende til 
samtaler. For yderligere info er du velkommen til at kontakte Anette Nielsen på tlf. 48241907. 
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