Er du den nye akademiske praktikant i DropUd's udviklingsafdeling?
DropUd – Beskæftigelse og Behandling søger en akademisk praktikant til analyse, kvalitetssikring, udvikling,
formidling og forefaldende akademisk arbejde.
DropUd er en privat virksomhed der laver aktivering, misbrugsbehandling og mentorstøtte til udsatte
voksne og unge. Udvikling- og kvalitetssikringsafdelingen søger en akademisk praktikant til foråret 2016 til
30 timer om ugen (4 dage). Som praktikant i udviklings- og kvalitetssikringsafdelingen skal du sidde i
DropUd’s administration i Taastrup, hvor praksis- og organisationsarbejde udfoldes samtidigt.
Dine arbejdsopgaver er:






Kvalitetssikringsopgaver som; udvikling og igangsættelse af nye undersøgelser og opfølgning på
igangværende undersøgelser
Kommunikationsopgaver som; sociale medier, foldere, hjemmeside og nyhedsbreve.
Researchopgaver; som litteratursøgning, referering af videnskabelige rapporter og undersøgelser
og diverse ad hoc opgaver
Fundraisingopgaver som; løbende ansøgninger til fonde m.m.
Intern undervisning og faglig sparring til det øvrige personale

Dine kvalifikationer:










Du er god til at danne overblik over støre mængder materiale
Du er en skarp formidler – både mundtligt og skriftligt
Du kan klare at arbejde i et hektisk miljø
Du har ikke noget imod kontakt med udsatte unge og voksne
Du synes organisatorisk arbejde er spændende
Du er initiativrig og god til at arbejde selvstændigt
Du har socialt engagement
Du har gåpåmod og tager gerne imod nye udfordringer
Du læser på kandidaten på et humanistisk eller samfundsvidenskabelige studie

Vi tilbyder:






Relevant erhvervserfaring
Faglig sparring og udvikling
Kontakt med kerneydelsen – det sociale arbejde
Et ungt og dynamisk team af kollegaer
Fri en dag om ugen

Hvis du er interesseret og har de rette faglige kvalifikationer, så skriv en ansøgning og send den med
emnefeltet ”praktikant” til mail ida@dropud.dk. Vi tager imod ansøgninger løbende, men den sidste frist
for ansøgning er d. 6-11-2015. Sidste samtaler afholdes i uge 46. For yderligere spørgsmål ring til Ida på tlf.
30 49 98 83

Vi ser frem til at høre fra dig.
Læs mere om DropUd på www.dropud.dk

