
Praktikplads hos Dansk Skoleskak  Skoleskak.dk 

Kan du få virksomheder og fonde til at støtte unges 
intellektuelle og sociale udvikling? Dansk Skoleskak 
søger praktikant til fundraising. 
 
Vil du gerne arbejde strategisk med fundraising? Kan du se perspektiverne i partnerskaber 
mellem virksomheder og børne- og ungdomsorganisationer? Kan du forklare virksomheder 
værdien af at udvikle Danmarks hjerneråstof og næste generation af skarpe analytiske 
medarbejdere? Så er det dig, vi har brug for! 
 
Om Dansk Skoleskak 
Vi er en frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, der 
organiserer skoleskak for børn og unge på mere end 200 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 5.000 medlemmer og 350 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 arbejdsopgaver 
Du får en central rolle i organisationen med ansvar for at omsætte strategiens ord til konkret 
handling, arbejde med partnerskabsemner og øge kendskabet til skoleskak hos fonde, 
virksomheder og organisationer. Måske det er dig, der får Dansk Industri til at støtte op om 
skoleskak? Det er i hvert fald dig, der udarbejder ansøgninger til fonde, puljer og som brænder 
for at lære mere om udvikling af projekter, projektstyring og fundraising. 
 
Vi forventer… 
At du er selvstændig, skarpt tænkende, god i skrift og tale, udadvendt, engageret og har mod 
på at tage kontakt til mange aktører. Der skal både trykkes hænder og åbnes døre. Du forstår 
vigtigheden af netværk, kommunikation med forskellige målgrupper og kan se, hvordan 
skoleskak er med til at hjælpe børn og unge til en bedre skolegang. Og så er du sikkert på 
sidste del af en relevant humanistisk, handels- eller samfundsvidenskabelig uddannelse. 
 
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 11. januar 2012 – 27. juni 2012 (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. december - men send os din ansøgning hurtigst muligt - vi behandler dem løbende. 


