
Praktikplads hos Dansk Skoleskak  Skoleskak.dk 

Brænder du for internationalt arbejde for børn og 
unge? Så kan du blive Dansk Skoleskaks 
internationale praktikant. 
Suveræn projektleder og sej kommunikator 
Vi søger en engageret person med hjertet på rette sted og sans for arbejdet i en frivilligbaseret 
organisation. Som praktikant bliver du ansvarlig for projekter, der bidrager til organisationens 
internationale udsyn og vores vision om at skabe dialog mellem unge med skoleskak som 
medie. 
 
Om Dansk Skoleskak 
Vi er en frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der 
organiserer skoleskak for børn og unge på mere end 250 skoler. Det gør vi, fordi vi tror på, at 
det gør en forskel intellektuelt og socialt for børn og unge, samtidig med at de opøver 
analytiske, kreative og matematiske kompetencer, som de kan bruge i skolen såvel som 
senere i livet. Vi er nu over 10.000 medlemmer og 450 frivillige ledere. 
 
Skoleskaks gavnlige virkninger anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af 
udenlandske undersøgelser. Dansk Skoleskak er stiftet i 1960, medlem af Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF) og godkendt af Center for frivilligt socialt arbejde. Se skoleskak.dk. 
 
Dine muligheder 
Du får mulighed for at præge en række projekter, hvor målet er at styrke vores internationale 
arbejde. Der indgår ligeledes en række faste arbejdsopgaver i stillingen: 
 

 Støtte til afholdelse af internationale arrangementer i Danmark 
 Støtte til fondsansøgning og afrapportering af projekter 
 Hvervning af frivillige til vores danske og internationale arbejde  
 Opdatering af hjemmeside og udvikling af hverve- og informationsmateriale 

 
Vi har tidligere samarbejdet med Tyrkiet, Syrien og Etiopien. Desuden har vi et 25-årigt 
nordisk samarbejde og har netop været i USA og Tyrkiet for at hente inspiration. 
 
Vi forventer… 
At du arbejder selvstændigt, fokuseret og skriver ansøgninger på et højt engelsk niveau. Via 
dit studie eller øvrige erfaringer har du viden om og holdninger til internationalt arbejde, der 
involverer børn og unge, og du kaster dig over store og små udfordringer i din arbejdsdag. Det 
er en fordel, hvis du har erfaring med frivilligt arbejde.  
 
Vi tilbyder… 
 

 Ansvar og selvstændigt arbejde i et ungt og uformelt miljø 
 Indsigt i en frivillig børne- og ungdomsorganisation 
 Store faglige såvel som personlige udfordringer 
 Deadlines både på den korte og lidt længere bane 
 Målsætninger, ekstern sparring, midtvejsevaluering og udtalelse 

 
Praktikperiode 
Onsdag den 13. august 2012 – 14. januar 2013 (kan aftales individuelt). 37 timer pr. uge.  
Du bedes angive, hvorvidt du ønsker at være praktikant på Dansk Skoleskaks Landskontor i 
København K. eller på skoleskakkens kontor i Aarhus.  
 
Ansøgning 
Ansøgning (max én A4 side) og CV sendes til projektkoordinator Mai Tødsø Jensen på 
mai@skoleskak.dk, tlf.: 2872 7660.  
 
Ansøgningsfrist  
Senest 1. juni - men send os din ansøgning hurtigst muligt - vi behandler dem løbende. 


