Det Danske Hus i Palæstina søger kommunikationspraktikant til engagementarbejde og formidling
Er du interesseret i at få et enestående indblik i Palæstina og producere video, foto og tekster, der gør en
forskel? Så̊ 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, 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 hverdagen omkring os er fuld af vigtige, berigende og rørende
historier om kulturen, samfundet og ikke mindst palæstinensernes daglige virkelighed i et besat land. Din
opgave bliver sammen med resten af holdet at finde og producere de gode historier og fortælle om de
projekter, Det Danske Hus er involveret i. Historier, der skildrer den barske realitet, men samtidig
inspirerende styrke og modstand, der findes i Palæstina. 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 i Palæstina og i Danmark. Du vil indgå̊ i et tæt samarbejde med vores Public Engagement and
Programme Manager, Josef Riel Mahmud.
Dine opgaver:
• Monitorere og styrke vores arbejde på sociale medier.
• Skrive artikler og selvstændigt producere videoer i samarbejde med lokale freelancere.
• Hjælpe med at eksekvere kampagner.
• Producere vores danske og engelske nyhedsbreve.
• Arrangere mindre events, f.eks. filmvisninger, koncerter og debatter.
• Opdatere og udvikle hjemmesiden: www.dhip.ps.
• Hjælpe med at administrere og opdatere vores medlemsdatabase.
• Tage del i arbejdet omkring fundraising.
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Du er indskrevet på en relevant videregående uddannelse evt. en
samfundsvidenskabelig, teologisk eller lignende og gerne på kandidatniveau.
Interesse for Palæstina og Mellemøsten.
Har erfaring med formidling og gerne med kommunikation på sociale medier.
Erfaring med produktion af video og fotos.
Har et præcist og levende sprog.
Flydende dansk og engelsk på skrift og i tale.
Udadvendt, initiativrig, nysgerrig.
Kan se dig selv som en aktiv del af et lille team med mange forskelligartede opgaver.

humanistisk,

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.
• Send motiveret ansøgning (skrevet på engelsk) + CV til: job@dhip.ps.
• Skriv “communication intern” i emnefeltet på din e-mail med ansøgning.
Spørgsmål?
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 sådan til at høre fra dig!

