
ER DU GOD TIL AT HENTE 
KAFFE OG KOPIERE?
Så skal du ikke søge praktik hos os. Hos WWF Verdensnaturfonden 
søger vi nemlig et kommunikationstalent, der fra dag ét vil indgå på 
lige fod med resten af kontoret om vores fælles mission: At formidle 
viden om klodens fantastiske natur og vilde dyreliv og alt det, der 
truer dem. 

Ansøgningsfrist: 23. november 2020 kl. 15.00. 

Du trives med ansvar og vil gerne udvikle dine evner inden for kommunikation 
og/eller journalistik. Tanken om at dine ord kommer ud til vores følgere og 
samarbejdspartnere fra første dag, giver dig sommerfugle i maven. Du kan få vores 
budskaber ud skarpt og præcist – både på sociale medier, i vores magasiner og i 
vores store fundraising- og brandingkampagner. Du forstår, at konkurrencen for at 
skille sig ud som Miljøorganisation er hård, og det synes, du er en fed udfordring. Vi 
siger ikke, at du skal være sjov, men den sidste praktikant, der ikke var det, gik en tur 
i kælderen efter en roll-up, og vedkommende er ikke set siden. 

Om dig

Vi er en samling passionerede mennesker med et højt energi- og ambitionsniveau i 
en international organisation i vækst. Vi deler både nye kampagneidéer og historier 
fra weekenden over morgenkaffen. Hver dag starter kampen for opmærksomheden 
forfra, så videndeling på tværs af kompetencer er altafgørende for at vi lykkes. Vi 
tager vores praktikanter meget seriøst og deres opgaver bliver formet ud fra egne 
ønsker og kvalifikationer. Alle praktikanter får en vejleder, men hele kommunikation- 
og fundraisings-afdelingen sørger for, at de kommer ud på den anden side af et 
praktikforløb med relevante erfaringer og nye kompetencer. 

Om os

• Et stærkt fagligt fællesskab, hvor vi nørder og gør hinanden bedre

• Selvstændige arbejdsopgaver, herunder research og forfatning af artikler 
til vores magasin, web, nyhedsbreve og pressemeddelelser, den daglige 
medieovervågning, mulighed for at deltage i events og kampagner

• Udviklet dine kvalifikationer inden for kommunikation, som vil være 
relevante i enhver virksomhed og/eller organisation

• Gratis frokost 

Du får BLIV EN DEL AF 
ET TEAM, DER VIL 
ÆNDRE VERDEN

Det praktiske

Praktikforløbet løber fra start februar 2021 til slut juli 2021. Der er tale om et 
ulønnet praktikforløb på fuldtid over en seks måneders periode.   

Send din ansøgning, CV og evt. anbefalinger samt eksempler på journalistisk 
arbejde til Fabijana Popovic f.popovic@wwf.dk. For yderligere oplysninger 
om stillingen kan Fabijana kontaktes på 31641177. 

Ansøgningsfrist:  
23. november 2020 kl. 15.00. 

Vi læser ansøgninger og kalder til 
samtaler løbende.
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