
Vil du arbejde for 
bedre sikkerhed og 

mere bevægelse 
til børn i Danmark?

- Børneulykkesfonden søger nye kommunikationspraktikanter

Sted: Gammel Kongevej 60
1790 København V
Periode: 1. august 2022 – 31. januar 2023 (6 måneder inkl. ferie)
Ansøgning fremsendes til buf@borneulykkesfonden.dk og mærkes ”Ansøgning til stilling
som Kommunikationspraktikant” i emnefeltet. Samtaler afholdes løbende

Overordnet formål med praktikforløbet
Børneulykkesfonden er en non-profit-organisation, som via kampagner og initiativer
arbejder med forebyggelse af børneulykker. Vi står bl.a. bag en række læringsmaterial-
er til dagtilbudsområdet og afholder events som f.eks. Centimeter Maraton og Kids Tour.

Herudover står vi også i spidsen for de tre initiativer: Legeheltene, Kreaheltene og
Helteakademiet, der alle har til formål at bringe mere aktiv leg, kreativitet og bevægelse 
ind i hverdagen hos landets indlagte og kronisk syge børn. I denne forbindelse afholder 
vi også indsamlingsaktiviteter, heriblandt Adventure for Charity, Charity Catwalk samt 
konferencen MOD.

Praktikforløbet hos Børneulykkesfonden består i forberedelse og eksekvering af
kampagner og events, community management, direct marketing, research design,
herunder resultatopdateringer på analyser og dataindsamlinger, markedsføring og PR-
planlægning, m.m. 



Med til opgaverne hører også noget administration, så som håndtering af forsendelser og 
lagerstyring sammen med andre praktikanter, samt deltagelse i vores events, som ofte 
ligger i weekenderne.

Praktikpladsen er en fuldtidsstilling, dog ulønnet, men der bliver i høj grad taget hesyn til 
dit studie, og varigheden af praktikforløbet kan aftales nærmere. Du spiser gratis frokost i 
vores gode kantine.

Vi er et ungt team, hvor vi med højt humør løser opgaverne i fællesskab.

Din profil
Vi søger en kommunikationsstuderende, som er positiv, god til at tage initiativ og idérig.
Din vigtigste kvalifikation er, at du kan skrive! Du skal have en sjov og kreativ tilgang til 
sproget og kunne formidle indhold til børn, voksne og fagpersoner, samtidig med at din
grammatik, orden og retstavning er lige i skabet. Vi hører gerne fra både bachelor- og 
kandidatstuderende.

Børneulykkesfonden har flere landsdækkende kampagner, aktiviteter og partnerskaber
kørende ad gangen. Du skal være klar på at have mange bolde i luften og stadig 
bibeholde en kreativ tilgang til dit arbejde. 

Om os
Børneulykkesfonden arbejder for børns ret til et liv uden livstruende skader og fysiske
mén, men uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.
Fondens initiativer Legeheltene, Kreaheltene og Helteakademiet arbejder desuden for at
skabe aktiv og kreativ leg for landets indlagte og langtidssyge børn.

Børneulykkesfonden er en non-profit-organisation, der hele tiden arbejder for at sprede
budskabet, og du vil som praktikant få et stort ansvar og mange spændende opgaver.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børneulykkesfonden:
Telefon: 30 37 77 22
Mail: buf@borneulykkesfonden.dk

Arbejdsopgaver:
Kommunikationspraktikanten vil beskæftige sig med en række forskellige opgaver 
inden for PR og kommunikation. Eksempler på arbejdsopgaver:

 Pressearbejde (research, dataindsamling, pressemeddelelser)
 Artikler om børnesikkerhed
 Sociale medier (udarbejdelse af content og community management)
 Udarbejdelse af tekster til kampagner, korrekturlæsning, researcharbejde og lign.
 Aktiv deltagelse i planlægning af kommunikation
 Deltagelse i pakke-/lageropgaver
 Nyhedsbreve og webnyheder
 Arbejde med influencers
 Deltagelse og planlægning af events


