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Praktikant	  –	  forår	  2018	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  Horsens	  d.	  2/10/2017	  
	  
Dansk	  Flygtningehjælp	  og	  Bo	  Trivsel	  søger	  en	  praktikant	  til	  fælles	  
projekt	  -‐	  foråret	  2018	  i	  Horsens.	  
	  
Frivilligafdelingen	  i	  Dansk	  Flygtningehjælp	  søger	  en	  kvalificeret	  og	  engageret	  studerende	  til	  en	  række	  
opgaver,	  som	  alle	  tager	  afsæt	  i	  et	  partnerskab	  mellem	  Dansk	  Flygtningehjælp	  og	  Bo	  Trivsel	  
(http://botrivsel.dk/p/om-‐bo-‐trivsel)	  -‐	  det	  boligsociale	  kontor	  i	  Horsens.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  du	  er	  
studerende	  på	  et	  humanistisk	  eller	  samfundsvidenskabeligt	  studie	  og	  at	  du	  gerne	  vil	  have	  erfaring	  med	  
aktuelle	  udfordringer,	  som	  flygtninge	  med	  opholdstilladelse	  har.	  	  
	  

Hvad	  er	  Dansk	  Flygtningehjælps	  Frivilligafdeling?	  	  
Dansk	  Flygtningehjælps	  landsdækkende	  netværk	  af	  frivillige	  arbejder	  for,	  at	  flygtninge	  får	  en	  større	  indsigt	  i	  
samfundslivet	  ved	  at	  styrke	  deres	  sociale	  netværk	  og	  kendskab	  til	  det	  danske	  sprog,	  arbejdsmarked	  og	  
uddannelsessystem.	  Frivilligafdelingen	  organiserer	  det	  frivillige	  integrationsarbejde	  sammen	  med	  8.500	  
frivillige	  og	  30.000	  flygtninge.	  	  
	  

Hvad	  er	  Bo	  Trivsel?	  
Bo	  Trivsel	  er	  den	  boligsociale	  indsats	  i	  Horsens.	  Vi	  bygger	  på	  et	  samarbejde	  mellem	  	  8	  almene	  
boligorganisationer	  og	  Horsens	  Kommune.	  Vi	  er	  en	  samling	  af	  både	  frivillige	  og	  ansatte,	  som	  hver	  dag	  
arbejder	  for	  at	  det	  skal	  blive	  endnu	  bedre	  at	  bo	  hos	  byens	  boligorganisationer	  –	  med	  ekstra	  fokus	  på	  
de	  socialt	  udsatte	  boligområder	  i	  Horsens.	  Vi	  arbejder	  særligt	  med	  fem	  indsatsområder:	  1.	  Børn,	  unge	  
og	  forældre,	  2.	  Uddannelse,	  beskæftigelse	  og	  erhverv,	  3.	  Beboernetværk,	  inddragelse	  og	  demokrati,	  4.	  
Sundhed,	  5.	  Image	  og	  kommunikation.	  

	  
Hvad	  bliver	  arbejdsopgaverne?	  
Praktikanten	  vil	  have	  fokus	  på	  flygtninges	  beskæftigelsessituation	  i	  boligområderne,	  som	  er	  tilknyttet	  Bo	  
Trivsel.	  	  Du	  vil	  være	  centralt	  placeret	  i	  et	  jobskabende	  projekt,	  som	  DFH	  og	  Bo	  Trivsel	  i	  samarbejde	  har	  
aftalt	  rammerne	  for.	  Desuden	  vil	  du	  deltage	  i	  daglige	  opgaver,	  som	  er	  relateret	  til	  det	  frivillige	  
integrationsarbejde	  i	  boligområderne,	  samt	  hvad	  der	  viser	  sig	  af	  udfordringer	  i	  det	  daglige	  arbejde	  i	  vores	  
væksthuse.	  

De	  primære	  opgaver	  vil	  være:	  

•   Udvikling,	  organisering	  og	  implementering	  af	  et	  jobskabende	  initiativ	  med	  fokus	  på	  arbejdsløse	  
flygtninge.	  Der	  er	  tale	  om	  flygtninge,	  som	  har	  været	  længe	  i	  Danmark	  og	  har	  kvalifikationerne	  til	  at	  
deltage	  aktivt	  på	  arbejdsmarkedet	  -‐	  men	  mangler	  de	  sidste	  færdigheder	  for	  at	  kunne	  lykkes.	  

•   Videreudvikle	  en	  målrettet	  rekrutteringsguide	  samt	  rekruttering	  af	  frivillige	  til	  projektet.	  
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•   Videreudvikle	  kommunikations-‐	  og	  informationsarbejdet	  blandt	  frivillige	  tilknyttet	  DFH/Bo	  Trivsel	  i	  
Horsens.	  

•   Arbejde	  med	  dokumentation	  og	  præsentation	  af	  det	  respektive	  jobskabelsesprojekt	  med	  henblik	  
på	  udbredelse	  af	  projektet	  geografisk	  og	  i	  andre	  samarbejdsfora,	  hvis	  den	  forventede	  succes	  opnås.	  

Derudover	  vil	  du,	  som	  en	  del	  af	  det	  dynamiske	  team	  i	  projektet,	  indgå	  i	  de	  øvrige	  aktiviteter	  -‐	  herunder	  
kurser,	  møder	  og	  arrangementer.	  	  	  	  	  	  	  

Hvad	  forventer	  vi	  af	  dig?	  
•   At	  du	  er	  god	  til	  at	  arbejde	  systematisk,	  selvstændigt	  og	  kan	  overholde	  deadlines.	  
•   At	  du	  har	  erfaring	  med	  kommunikationsopgaver	  og	  lyst	  til	  at	  være	  opsøgende.	  
•   At	  du	  besidder	  særdeles	  gode	  kommunikationsevner,	  både	  i	  skrift,	  tale	  og	  visuel	  formidling.	  
•   Optimalt	  -‐	  at	  du	  har	  praktiske	  og	  organisatoriske	  erfaringer	  fra	  frivilligt	  socialt	  arbejde.	  

Hvad	  er	  ansættelsesvilkårene?	  
Praktikopholdet	  er	  ulønnet	  og	  skal	  indgå	  som	  en	  del	  af	  dit	  uddannelsesforløb.	  	  	  

•   Praktikperioden:	  Fleksibel	  i	  perioden	  den	  15.	  januar	  til	  den	  31.	  maj	  2018	  
•   Arbejdstid:	  37	  timer	  om	  ugen	  med	  mulighed	  for	  flekstid	  
•   Arbejdssted:	  Bo	  Trivsels	  kontor	  -‐	  med	  ugentlige	  dage	  i	  boligområdernes	  aktivitetshuse	  samt	  på	  

Frivilligkontoret,	  Dansk	  Flygtningehjælp,	  Horsens	  
	  

Yderligere	  information	  	  	  
	  
Hvis	  du	  ønsker	  flere	  oplysninger	  om	  praktikantstillingen,	  så	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte:	  

Bettina	  Bach	  –	  Boligsocial	  medarbejder	  Bo	  Trivsel/Frivilligkoordinator	  i	  DFH	  –	  bettina@botrivsel.dk	  eller	  
Hans	  Bo	  Pedersen	  –	  Konsulent	  i	  Dansk	  Flygtningehjælp	  –	  hans.bo.pedersen@drc.dk	  

	  
Din	  ansøgning,	  kort	  og	  konkret	  -‐	  samt	  CV	  -‐	  skal	  mailes	  både	  til	  Bettina	  og	  Hans	  Bo.	  	  
Samtaler	  bliver	  afholdt	  løbende,	  så	  send	  din	  ansøgning	  med	  det	  samme.	  	  

Vi	  ser	  frem	  til	  at	  høre	  fra	  dig.	  

Venlig	  hilsen	  

Bettina	  Bach	  &	  Hans	  Bo	  Pedersen	  

	  

	  


