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Er du interesseret i læring, foreningsliv og/eller folkeoplysning?
Bliv akademisk praktikant hos DFS
Er du interesseret i folkeoplysning, ikke-formel og uformel læring i voksenundervisning og
foreningsliv? Har du lyst til at udvikle området? Så er du den akademiske praktikant, vi leder
efter i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).
DFS er en brancheorganisation for folkeoplysningen i Danmark og et talerør for
civilsamfundet. Vi er en paraplyorganisation for 36 landsdækkende folkeoplysende
organisationer. Som sådan varetager vi vores medlemsorganisationers interesser overfor
politikere og myndigheder, vi arrangerer konferencer og events og tilbyder forskellige
services til vores medlemsorganisationer, vi inspirerer til innovation og udvikling hos
medlemsorganisationerne, og vi blander os i samfundsdebatten.
Vi er et travlt sekretariat med 10 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har en uformel
omgangstone og mange spændende projekter.
I foråret vil vi have en række projekter inden for bl.a. life skills (europæisk),
kvalitetsudvikling, sundhed og trivsel, ligesom der vil være opgaver i forbindelse med
dokumentation og analyse, afvikling af årsmøde, planlægning af medlemsmøder,
medlemskonference mv. Som praktikant kan du blive knyttet til en eller flere af disse
projekter og opgaver efter interesse. Du indgår herudover i sekretariatets løbende drift og
daglige opgaveløsning.
Vi kan tilbyde:
- Mulighed for faglig udvikling og udvikling af personligt netværk.
- Fast tilknytning til en af vores konsulenter, som fungerer som en slags mentor.
- Adgang til et stort netværk af civilsamfundsaktører inden for det folkeoplysende
område.
- Indsigt i og erfaring med arbejdsopgaver, rutiner, arbejdsgange og beslutningsgange i
et sekretariat.
- Frihed til at arbejde med eget projekt.
- Fleksibilitet i forhold til studium.
Om dig forventer vi,
- At du har indsigt i eller viden om folkeoplysning, ikke-formel/uformel læring,
voksenundervisning eller foreningslivet i Danmark.
- At du er tilknyttet en relevant uddannelse.
- At du kan arbejde selvstændigt og er pligtopfyldende og systematisk.
- At du er positiv og god til at samarbejde i teams.
- At du er kreativ og god til at se nye vinkler.

Praktikperioden løber fra mandag den 5. februar 2017 til og med fredag den 29. juni 2017
med gennemsnitligt 37 timer ugentligt og fleksible forhold i fht. at du kan deltage i relevante
studieaktiviteter, vejledning m.m. Praktikken er ulønnet, men der godtgøres med et månedligt
honorar på kr. 3.000,-. Udbetalingen sker månedsvist bagud.
Ansøgningsfrist er mandag den 16. januar 2016 kl. 12.00. Ansøgninger sendes på e-mail til
tbk@dfs.dk. Der afholdes samtaler i uge 3.
Har du spørgsmål, kan udviklingskonsulent Helle H. Bjerregård kontaktes på hhb@dfs.dk
eller tlf. 33 26 03 71.
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