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ASK WHY? DOCS PROJEKTASSISTENT & FUNDRAISING PRAKTIKANT

ASK WHY? Docs viser dokumentarfilm omkring basale menneskerettigheder for
udskolingselever i den lokale biograf, i udvalgte danske byer. Vi har været i København,
Esbjerg og en række kommuner i Nordjylland, og planlægger i skoleåret 2021/22 at besøge
Sydjylland.  Visningerne efterfølges af debat med en gæst, oftest en ung person, der har
haft filmens tema inde på livet.

Om praktikstillingen:

Du kommer til at assistere projektlederen i planlægningen af ASK WHY? Docs.

Du kommer ligeledes til at hjælpe med at finde og ansøge fonde til finansieringen af
projektet, samt THE WHY’s øvrige aktiviteter. Derudover kan der være mindre
administrative opgaver, som koordinering af aktiviteter og events. Ikke mindst kommer
du til at se en masse fantastiske dokumentarfilm.

Du bliver en del af et kreativt, internationalt og inspirerende miljø, i konstant udvikling,
og vil have følgende arbejdsopgaver:

1. Fundraising; research af relevante fonde, samt forberedelse af
fondsansøgninger i samarbejde med projektlederen.

2. Samarbejde omkring planlægning og udvælgelse af filmprogram, kontakt
med skoler, oplægsholdere og samarbejdspartnere.

3. Assistance ved afholdelse af ASK WHY? Docs events.

4. Udarbejdelse af pressemeddelelser og kontakt til relevant presse.

5. Lettere grafiske opgaver; for eksempel fremstilling af invitationer og
rapporter.

Vi ser gerne, at du har:

1. Gode kommunikationsegenskaber på først og fremmest dansk, men også engelsk
(skrift og tale)

2. Erfaring med at strukturere og formulere længere skriftlige tekster
3. Gode research egenskaber, og nemt ved at kontakte folk – ikke kun på mail,

men også pr. telefon og i virkeligheden.
4. Grundlæggende interesse for film, særligt dokumentarfilm.
5. Interesse for, og viden om, det aktuelle nyhedsbillede.
6. Erfaring med fundraising er at foretrække, men ikke et must.

Praktikstillingen er som udgangspunkt fuld tid, men andet kan aftales, og vi tager
selvfølgelig hensyn til studieaktiviteter og evt. studiejob. Vores kontorer ligger i
Filmhuset (Cinemateket), med herlig udsigt over Kongens Have. Vi har en god kantine,
og fri frokost er inkluderet. Om sommeren spiser vi den i parken. Der er morgentræning
samme sted med professionel træner hver mandag, hvis du er frisk, men der er ingen
tvang.

Praktikstillingen er ulønnet, starter i midt-august og slutter i december 2021.

Send en kort ansøgning, samt CV til intern@thewhy.dk. Hvis du har spørgsmål til
praktikstillingen, er du velkommen til at skrive til samme adresse.
Du kan også skrive direkte til Projektleder Merete Monberg, merete@thewhy.dk

Tjek os ud på www.thewhy.dk
Og på facebook: Ask Why Docs og The Why
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