Praktikant søges til medieovervågning, skriftlige opgaver og formidling af viden
og inspiration i forbindelse med kommunal- og regionvalg i november.
Har du interesse for politisk kommunikation, og vil du være med på sidelinjen i efterårets
valgkamp? – så har vi et godt tilbud til dig.
Vi søger en praktikant som har gode skrivefærdigheder, en kreativ tankegang, er hjemmevant på de
sociale medier og har fingeren på den politiske puls.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
- Monitorering af trykte medier og sociale medier med udvalgte emner
- Udarbejdelse og udvikling af ideer målrettet det kommunale marked
- Analysearbejde; målrettet kommuner, regioner og private virksomheder
- Udarbejdelse af nyhedsbreve og mindre artikler

Det forventer vi af dig
Vi tror, at du er i gang med din kandidat i kommunikation, journalistik, statskundskab, public
administration eller politik.
Du kan arbejde selvstændigt og er initiativrig kombineret med et godt humør, masser af gå på mod,
et stort engagement samt lyst og vilje til at lære. Du er dygtig til at formulere dig og har et godt øje
for grammatik og kommasætning.
Det lover vi dig
Dit arbejde bliver værdsat, og du får sparring på det, du laver. Du får mulighed for at arbejde
indenfor dørene i lobbyismens korridorer og tæt på den kommunale og regionale valgkamp. Hvis
praktikopholdet forløber tilfredsstillende, vil der være et studiejob til dig efterfølgende…
Om Influenter
Influenter er en hastigt voksende virksomhed, hvis vision er effektivt, at repræsentere kunders
interesser med integritet og professionalisme samt være Europas foretrukne rendyrkede
lobbyvirksomhed og betroede rådgiver.
Vi mener, at kernen i lobbyisme samt hele vores mission er, at invitere til dialog ved at bygge
koalitioner som sikrer forbindelser for virksomheder, der ønsker taletid hos de relevante
beslutningstagere.
Lobbyisme åbner muligheden for, at organisationer og virksomheder kan blive hørt samt få
indflydelse i den politiske proces. Med netværk i det politiske system og det private arbejdsliv er
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Influenter bindeleddet, der giver optimal indflydelse og samarbejde mellem virksomheder eller
organisationer og de relevante beslutningstagere. Vi er med hele vejen, indtil sagen er fremlagt og
forbindelsen skabt, hvorefter taletiden kan påbegyndes og målet opnås.
Influenter er tilknyttet en række influenter, der er specialister i at få et budskab frem til de relevante
beslutningstagere. Vores influenter er erfarne politikere og/eller erhvervsfolk, der er hjemmevante i
det politiske miljø og med indgående kendskab til de politiske såvel som de embedsmæssige
beslutningsprocesser.
Hos Influenter arbejder vi med kommerciel, politisk og kommunal lobbyisme. Vi er eksperter i
kommuner og hjælper virksomheder og organisationer med at forstå det kommunale marked samt
rådgiver i, hvordan der på bedste vis navigeres rundt i det politiske system.
Praktikopholdet
Starter hurtigst muligt, og er som udgangspunkt frem til 30. november 2017.
15 - 20 timer om ugen eller efter aftale
Praktikopholdet er ulønnet.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning på nedenstående link.
Har du spørgsmål vedrørende praktikopholdet er du meget velkommen til at kontakte Henrik HahnNissen på hn@influenter.dk eller på telefon +45 23898989.
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