
FSC DANMARK SØGER EN PRAKTIKANT TIL PR, 
KOMMUNIKATION  & PROJEKTKOORDINERING 

Er du vild med kommunikation, projektkoordinering eller PR? Har du lyst til at gøre en forskel og 
samtidig afprøve din teoretiske viden i praksis? Så vil vi gerne have dig med på holdet.   

HVEM ER VI, OG HVAD ER FSC? 
FSC Danmark er det danske sekretariat for miljømærket FSC. Vores formål er at udbrede kendskabet 
til FSC-mærket blandt forbrugere, virksomheder og andre interessenter. FSC-mærket er en global 
mærkningsordning for ansvarligt træ og papir. Du har måske set mærket på din mælkekarton, papkasser 
eller i dine studiebøger. Ved efterlevelse af FSC’s krav er mærket bl.a. forbrugernes sikkerhed for at: 

• Skovarealet er det samme generation efter generation. 

• Dele af skoven ikke bruges til kommerciel hugst, men i stedet ligger urørt med det formål at bevare 
og fremme biodiversiteten. 

• Naturlige vandløb, vådområder og bredområder beskyttes og genoprettes, og at skovejeren 
passer på vandkvaliteten. 

• Arbejderne i skovene er uddannede og har ordentligt sikkerhedsudstyr, løn og arbejdsforhold. 

For at fremme kendskabet til FSC-mærket og øge efterspørgslen på mærkede produkter og certificeret 
skovdrift gennemfører FSC Danmark hvert år en række projekter og aktiviteter. Alt fra at deltage på 
messer og arbejde med virksomheders CSR til globale kampagner og hjemmesider om tropiske træarter.  

ARBEJDSOPGAVER 
Som praktikant hos FSC Danmark får du erfaring med praktisk kommunikation og planlægning af 
kommunikationsaktiviteter. Du får mulighed for at opleve hele processen fra strategi og planlægning til 
udførelse og implementering af aktiviteter og kommunikationstiltag. Vi giver dig også mulighed for at 
sætte dit personlige præg på mange af vores kommunikationsaktiviteter, og du vil indgå i et dynamisk 
og tværfagligt team på vores kontor i Aarhus, 300 meter fra Banegården.  

Som praktikant hos FSC Danmark kan dine arbejdsopgaver bl.a bestå af:  

• Presse-, nyheds- og hjemmesidearbejde. 

• Udførelse og implementering af kommunikationsaktiviteter.  

• Koordinering og eksekvering af messer, udstillinger og konferencer. 

• Sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn.  

• Kommunikation med forskellige målgrupper, herunder både NGO’er og virksomheder.  

• Videoproduktion. 

• Kampagneudrulning.  

Vi er et lille men stærkt team på otte fastansatte og tre studentermedhjælpere, der elsker vores arbejde. 
Som praktikant hos FSC Danmark bliver du en del af et praktikantteam bestående af dig og en anden 
praktikant. I vil både have fælles og individuelle opgaver. Dagligdagen på vores kontor er fuld af smil, 
spændende snakke om bæredygtighed, og hvordan vi skubber mest mulig på udviklingen. Og så er den 
fuld af medbestemmelse, sparring og indflydelse til alle på holdet – også praktikanterne! 

KVALIFIKATIONER 

• Du er selvstændig, initiativrig og har en stor lyst til at udføre kommunikation i praksis. 

• Du er vild med formidling og kan lide at udfolde dig skriftligt. 

• Du ønsker at udvikle dine evner inden for PR, kommunikation eller projektkoordinering og bruge 
din teoretiske viden i praksis.  

• Du er i gang med en uddannelse, hvor kommunikation indgår som en central del. 

• Du kan bruge mindst 4 måneder fuldtid hos os men også meget gerne mere (med start midt i 
august). 

PRAKTISKE INFORMATIONER  
Vi stiller skrivebord og computer til rådighed, og du vil få gratis frokost. Stillingen er ulønnet og fuldtid, 
men vi er selvfølgelig fleksible ift. opgaveskrivning mm. Vi arbejder med agile metoder og planlægger alt 
arbejde i sprints 14 dage ad gangen. På den måde sikrer vi, at ingen bliver overbelastet, og at alle får den 
hjælp, de har behov for. 

KAN DU SE DIG SELV SOM EN DEL AF VORES TEAM? 
Send en motiveret ansøgning og CV til ansoeg@fsc.dk.  

Ansøgningsfrist: Vi afholder samtaler løbende på vores kontor i Aarhus C, Ryesgade 9, 2. tv.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Søren Dürr på 21 69 41 45 eller Sara Boll på 26 82 22 66. 

Du kan læse mere om FSC Danmark på www.fsc.dk. 

“Der er plads til humor og smalltalk, og 
der gik ikke lang tid, før jeg følte, jeg var 
en ‘del af familien’. Alt i alt en praktikplads 
med god stemning og høj faglighed, som 
jeg ikke kan andet end at anbefale,” 
Louise Skjøth

“Hvis du ønsker at blive en del af en 
arbejdsplads, der tager imod dig fra 

day one og tror på dine evner og giver 
dig frihed under ansvar, så er det FSC 

Danmark du skal vælge,” 
Helene Sylvester
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