Kommunikationsteamet

Kommunikationsteamet søger skrivende
praktikant med interesse for sociale medier
Kommunikationsteamet er en del af Ledelses- og
styringsafdelingen og indgår i ledelsesbetjeningen af
Forsvarsakademiets chef, vicechef og dekan samt
kommunikationsrådgivning og støtte til akademiets
skoler, institutter og afdelinger. Vi har det overordnede ansvar for Forsvarsakademiets interne og eksterne
kommunikationsindsatser på vegne af ledelsen. Vi
kommunikerer viden om Forsvarsakademiets militære
uddannelser, faglige formidling og arrangementer, og
vi støtter ledelsen med udarbejdelse af præsentationer og taler.
▪

▪
▪

Vi søger en praktikant med interesse for militære
uddannelser, forskning om forsvars- og sikkerhedspolitik og kommunikation: Vil du arbejde
med kommunikation i en politisk styret organisation?
Interesserer du dig for sociale medier, og kan du
se den gode historie og vinkel?
Har du en skarp pen og blik for forskellige målgrupper?

Vi tilbyder muligheden for at bidrage med kommunikation af faglig formidling og arrangementer samt
viden om akademiets uddannelser på både vores
interne og eksterne kanaler – herunder fak.dk, Facebook, LinkedIn og Twitter. Dine arbejdsopgaver vil
være forskelligartede, og du vil blandt andet få erfaring med nyheds- og artikelproduktion, udvikling af
strategi for sociale medier samt planlægning og
udførsel af opslag og nyheder. Det er derfor en fordel,
hvis du har erfaring med at administrere og monitorere sociale medier fra en organisation eller virksomhed.
Som praktikant hos os får du muligheden for at arbejde tæt på Forsvarsakademiets øverste ledelse samt
stor berøringsflade til hele akademiet. Det er derfor
vigtigt, at du er pålidelig og har god situationsfornemmelse – med forståelse for de mange hensyn og
interesser, som står på spil i en politisk styret organisation som Forsvaret. Det er ikke et krav, at man har
kendskab til Forsvaret i forvejen, men du skal have
interesse for Forsvarsakademiets uddannelser og
forsknings- og udviklingsområder.
Vi forventer, at du er målgruppeorienteret i din kommunikation, og at din skriftlige og mundtlige kommunikation er korrekt og overbevisende. Du er ansvars-
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bevidst, og du kan arbejde både selvstændigt og i
tæt samarbejde med resten af teamet om fælles
projekter.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er du
velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig
Edith Lauglo Bulman-May på eden@fak.dk eller pr.
telefon på 25 55 22 26.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved en
højere læreanstalt. Til kommunikationsteamet kan du
som professionsbachelorstuderende med relevant
baggrund ligeledes søge.
Personlige kompetencer:
▪
Struktureret og selvkørende og er i stand til at
planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende
opfølgning og afrapportering.
▪
Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel
og kan begå dig blandt medarbejderne.
▪
Du er engageret i dit arbejde og ønsker at udvikle
dig fagligt.
▪
Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du er
vedholdende og sætter en ære i at løse opgaven
til såvel din egen som andres tilfredshed.
▪
Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
▪
Vidensdeling og koordinering med de øvrige kolleger.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske
officerer og sergenter samt forsker i sikkerhedspolitik,
strategi, kulturforståelse, militære operationer, ledelse, militærhistorie og militær teknologi.
Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet - sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere, assistenter,
kadetter, bibliotekarer og mange andre både civile og
militære. Rent geografisk har langt de fleste deres
daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens
Officersskole på Frederiksberg Slot og sergentskolerne i Jylland ligeledes hører til Forsvarsakademiet.
Alle praktikpladser befinder sig på Svanemøllen Kaserne.

FORSVARSAKADEMIET

