
Praktik hos Dansk Skoleskak  Skoleskak.dk 

Dansk Skoleskak søger praktikant til strategi 
& fundraising. Vil du påvirke fremtiden 
strategisk og økonomisk?  

Vil du gerne arbejde strategisk med fundraising? Kan du se perspektiverne i partnerskaber 

mellem virksomheder og børne- og ungdomsorganisationer? Kan du forklare værdien af at 

udvikle Danmarks hjerneråstof? Så er det dig, vi har brug for. 

 

Arbejdsopgaver 

Du får ansvar for at omsætte strategiens ord til konkret handling. Du kommer til at arbejde 

med partnerskabsemner, og et mål vil være at øge kendskabet til skoleskakkens gavnlige 

virkninger hos fonde og virksomheder. Måske det er dig, der får Dansk Industri til at støtte 

skoleskak? Du kommer bl.a. til at arbejde med… 

 

 Fundraising 

 Strategisk kommunikation 

 Partnerskabsemner 

 Dokumentation og afrapportering 

 

Vi forventer 

At du er selvstændig, skarpt tænkende, god i skrift og tale, udadvendt, engageret og har mod 

på at tage kontakt til mange forskellige aktører. Der skal både trykkes hænder og åbnes døre. 

Du forstår vigtigheden af netværk, kommunikation med forskellige målgrupper og du kan se, 

hvordan skoleskak er med til at hjælpe børn og unge til en bedre skolegang. Du læser sikkert 

på sidste del af en videregående uddannelse. 

 

Du har kendskab til Office-pakken. Erfaring med fundraising er en fordel, men ikke et krav.  

 

Vi tilbyder 

 

 Et praktikophold i et dynamisk, ungt og uformelt miljø  

 Ansvar for egne opgaver med mulighed for at arbejde selvstændigt  

 Faglige og personlige udfordringer samt sparring og udvikling 

 

Praktikperiode 

Mandag den 18. august – 19. december 2014 (kan aftales individuelt).  

37 timer pr. uge. Arbejdsstedet er Landskontoret i Kbh. K. 

 

Ansøgning 

Ansøgning (max en A4 side) og CV sendes til job@skoleskak.dk / tlf.: 2240 1488.  

Skriv ”Praktikant – strategi & fundraising” i emnefeltet.  

 

Ansøgningsfrist 

Senest 5. juni 2014. Send gerne din ansøgning hurtigst muligt - vi behandler dem løbende. 

 

 

 
 

 

FAKTA 
Dansk Skoleskak (DSS) arbejder for øget læring og uddannelse. Organisationen er startet af skoleledere, -lærere og 
-elever. Skoleskak tilbydes i dag på over 300 skoler i 80 kommuner, da det styrker unges faglige og sociale 
udvikling. Skoleskak bygger på 50 års dansk praksis, anerkendes af danske eksperter og dokumenteres af 

udenlandske undersøgelser. DSS rådgiver kommuner, skoler, ledere, lærere, forældre og elever vedr. skoleskak. 
Se www.skoleskak.dk.  
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