Det Danske Hus i Palæstina søger en programpraktikant til kunst og kultur
Er du interesseret i at få et enestående indblik i Palæstina? Har du lyst til at arbejde med kunst- og
kulturprogrammer i Palæstina? Så er du måske den praktikant, vi leder efter til vores lille, men ambitiøse
team hos Det Danske Hus i Palæstina.
Det Danske Hus i Palæstina er en uafhængig dansk civilsamfundsorganisation. Vi støtter kunsten og kulturen
i Palæstina – og har projekter på Vestbredden, i Østjerusalem og Gazastriben. Vores projekter omfatter bl.a.
børn, unge, læring og kreativitet, moderne kunst, litteratur og filmskabelse samt et frivilligprogram. Vores
arbejde er støttet af vores medlemmer, bidragydere, Danida og Kulturstyrelsen.
Om din stilling: Vores mange projekter og den kontekst vi arbejder i, er meningsfuld, berigende og rørende.
Din opgave bliver sammen med resten af holdet at implementere de projekter Det Danske Hus er involveret
i. Du kan finde konkrete eksempler på noget af det arbejde, du bliver en del af, på vores Facebookside og på
Instagram (@the_danish_house_in_palestine).
Din hverdag bliver et tæt samarbejde med palæstinensiske og danske kollegaer samt kunstnere og
kulturelle organisationer på Vestbredden og i Danmark. Du vil indgå i et tæt samarbejde med vores
Programme Officer, Haneen Al-Khairi.
Dine opgaver:
• Feltarbejde med henblik på dataindsamling til projektforberedelse og impact-analyser.
• Ansvarlig for vores frivilligprogram.
• Bidrage til projektmonitorering og reviews, herunder impact-analyser.
• Bidrage til udarbejdelse af ansøgninger til eksterne donorer.
• Assistere ved afvikling af møder, workshops, events og andre praktiske opgaver.
Om dig:
• Du er indskrevet på en relevant videregående uddannelse evt. humanistisk, samfundsvidenskabelig,
teologisk eller lignende og gerne på kandidatniveau.
• Erfaring med projektstyring er en fordel.
• Interesse for Palæstina og Mellemøsten.
• Udadvendt, initiativrig, nysgerrig.
• Flydende dansk og engelsk.
• Kan se dig selv som en aktiv del af et lille team med mange forskelligartede opgaver.
Vi tilbyder:
• Udfordrende, alsidigt og lærerigt arbejde.
• Enestående indblik i Palæstina; kulturelt, politisk, socialt og fagligt.
• Arbejdsrejser på Vestbredden – samt mulighed for internationale kontakter og netværk.
• Arbejdsugen er 30-35 timer, nogle gange mere eller mindre. Vi er fleksible.
• Praktikforløbet strækker sig fra den 1. februar 2023 til den 1. august 2023.
• Der er tale om en ulønnet praktik.

Ansøgning:
• Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022. Vi behandler ansøgningerne løbende.
• Send motiveret ansøgning på engelsk samt CV i ét dokument til job@dhip.ps.
• Skriv “program intern” i emnefeltet på din e-mail med ansøgningen.
Spørgsmål? Følg vores sociale medier og find konkrete eksempler på det, du bliver en del af.
Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at skrive en mail til Josef Riel Mahmud Jm@dhip.ps
eller ringe på +45 22390217 (Whatsapp).
Vi glæder os til at høre fra dig!

