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Selvstændig praktikant til at udvikle og implementere kommunikativ strategi 

TAMU søger en praktikant, der har mod på at kvalificere og udvikle TAMU’s interne og eks-

terne kommunikation. 

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser. Mål-

gruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke 

har tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter endt uddannelse er eleverne klar til et rigtigt job. 

TAMU har seks afdelinger fordelt i hele landet. 

Som praktikant vil du indgå i ledelsessekretariatets udviklingsafdeling, der har ansvar for pæ-

dagogisk udvikling, kommunikation, efteruddannelse, indtægtsdækket virksomhed og 

internationalt samarbejde.  Du forventes derfor også at kunne indgå i opgaver, der rækker ud 

over det kommunikative felt. 

Praktikantens primære ansvarsområder bliver: 
- Udvikling og produktion af eksternt nyhedsbrev

- Udvikling og produktion af eksternt medlemsblad

- Udvikling af foldere til kurser og konferencer i in-design til tryk in house

- Udvikling af en stærkere profil på de sociale medier

Det forestiller vi os om dig: 
- Du arbejder selvstændigt og initiativrigt med dine ansvarsområder

- Du studerer kommunikation, medier, retorik eller lignende

- Du har erfaring med eller interesse for det pædagogiske område

- Du skriver og taler et fejlfrit dansk og har allerede erfaringer med at skrive journalistiske artikler

- Du mestrer grundlæggende funktioner i in-design

Praktikvilkår: 

TAMU’s udviklingskonsulent vil fungere som din praktikvejleder og du vil få PC og kontor-

plads til rådighed under praktikforløbet. 

Der vil være mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage undervejs, men vi prio-

riterer at være til stede i sekretariatet mest muligt. 

Da TAMU er et landsdækkende uddannelsessystem kan der forekomme mindre rejseaktivitet i 

Danmark. 

Din arbejdsplads vil være lokaliseret på Kalvebodvej 231, 2791 Dragør 

Ansøgning og kontakt: 

Hvis du er interesseret bedes du sende din ansøgning inkl. CV til nina.geisler@tamu.dk 

mærket ”Praktikant”. 
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For yderligere information kontakt pædagogisk udviklingschef Rasmus Kjær på mobil 61284667 

eller rasmus.kjaer27@tamu.dk 
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