
AFS Interkultur søger praktikant med interesse 
for kommunikation og frivillighed 

 
Er du god til at formidle budskaber og værdier knivskarpt og fængende? Og har du 
interesse for, og måske erfaring med, NGO-verdenen og frivillighed? 

 
AFS Interkultur har brug for dig, der kan udvikle og videreføre arbejdet med at formidle 
organisationens formål, værdier og aktiviteter. Du får en afgørende rolle i arbejdet med at 
udvikle globale borgere med interkulturelle kompetencer, og du vil få en hverdag med mange 
kontakter – både lokale og internationale. 
 
Dine opgaver bliver bl.a. at: 

- Udvikle kernefortællingen om AFS som en frivilligbaseret udvekslingsorganisation. 
- Arbejde med ekstern branding og strategisk kommunikation i forhold til denne 

kernefortælling. 
- Producere konkret indhold til hjemmeside, SoMe, markedsføringsmateriale, artikler og 

andet relateret til denne fortælling. 
- Understøtte arbejdet med kommunikation og frivillighed i bred forstand. 

 
Forventninger til dig: 

- Du vil gerne bruge dine akademiske kompetencer og viden om teorier i praksis. 
- Du vil gerne lære nyt og udvikle dig selv og din faglighed.  
- Du evner det brede kommunikationsarbejde. 
- Du ser værdien af, at AFS Interkultur er en frivilligdrevet forening. 
- Du er relationsskabende og ved, at du ikke kan skabe resultater alene.  
- Du har styr på din grammatik og kan kommunikere let og flydende på dansk.  

 
Af os kan du forvente: 

- Løbende sparring, vejledning og inddragelse. 
- Vi møder dig med høje forventninger og regner med, at du møder os med høje 

forventninger. 
- Vi vægter din læring og udvikling højt. 
- Et positivt og socialt arbejdsmiljø. 

 
 
Det praktiske 
Stillingen er ikke lønnet, men vi tilpasser den til dit studie og mulighederne for merit. Vi håber, at 
du kan være her i minimum 4 måneder, 30 timer om ugen. Vi forventer, at du kan starte omkring 
februar 2021. 
 



Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kommunikationsansvarlig, Louise Akselsen; 
louise.akselsen@afs.org / 38 32 23 15 eller frivillighedskonsulent, Louise Lindberg Poulsen; 40 
12 34 38 / louise.poulsen@afs.org. 
 
Send din ansøgning og cv til louise.akselsen@afs.org. Vi behandler ansøgninger løbende. 
 
Om AFS 
AFS Interkultur er en NGO, der arbejder for fred gennem interkulturel forståelse. Vi har kontor 
på Frederiksberg, hvor du vil få din daglige gang. Vores programmer er hovedsageligt 
udvekslingsophold i hele verden. I Danmark har AFS Interkultur omkring 30 lokalforeninger, der 
drives af et frivillige.Vi er en blandet flok, og på kontoret vil du dagligt møde engagerede 
medarbejdere, frivillige og internationale praktikanter. 
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