Kampagnepraktikant
hos Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring i Danmark
- Vil du arbejde med at formidle om Myanmar til børn og unge?
- Syntes du, det er vigtigt at formidle om betydningen af et uafhængigt og aktivt civilsamfund,
frivillighed og demokrati?
- Vil du have erfaring med alsidige, kreative og skøre formidlingsaktiviteter rundt om i hele
Danmark?
Så bliv praktikant hos ’Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring’ fra august til december
2017!
Du får:
✓ Erfaring med projektkoordinering, kampagnearbejde og formidling af globale
problemstillinger til børn og unge
✓ Stor fleksibilitet og medbestemmelse på dine arbejdsopgaver
✓ Frie rammer til at skabe læringsrige og underholdende oplysningsaktiviteter
✓ Styrket din Danmarks-geografi, da du kommer rundt i Danmark i klubber, kredse,
foreninger, biblioteker og skoler.
Vi forventer, at du:
✓ Studerer på en videregående uddannelse
✓ Kan arbejde selvstændigt
✓ Har erfaring med frivilligt arbejde.
✓ Har erfaring med mundtlig formidling for børn og unge
’Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring’ er et udviklingsprojekt i Myanmar og en
oplysningskampagne derom i Danmark. I Myanmar hedder projektet ’Foundation for Change’
(FFC) og handler om at styrke unge frivilliges mulighed og kompetencer for deltage i
civilsamfundet og skabe den forandring, som de ønsker for deres land. I Myanmar har FFC en
’Youth Hub’, hvor unge frivillige holder møder, afholder workshops og udvikler frivillige projekter.
I Myanmar ledes projektet af en projektgruppe på ni frivillige, en bestyrelse og to lokale
koordinatorer. I Danmark ledes projektet af en projektgruppe på otte frivillige og en koordinator.
Kampagnen er primært målrettet børn og unge, og vi oplever en stigende interesse for at få
projektet ud og lave oplysningsaktiviteter rundt om i Danmark. Oplysningskampagnen har
modtaget støtte af både Danida, DUF og CISU, og vi har produceret forskelligt oplysningsmateriale
(tatoos, klistermærker, balloner, postkort, udklædning og ikke mindst Myren Mark og Myren
Maren fra Myanmar).

Som kampagnepraktikant skal du arbejde for oplysningskampagnen i Danmark, og du får mulighed
for at ’lege’ og lave sjove og kreative oplysningsaktiviteter for børn og unge med det allerede
producerede kampagnemateriale – og med mulighed for at udvikle nyt. Du får stor indflydelse på
dine arbejdsopgaver men skal forvente at være omstillingsparat ift. de frivilliges forslag og de
henvendelser, vi modtager.
Projektet udføres i samarbejde mellem FDF og KFUM & KFUK i Danmark samt YMCA, YWCA og
Shalom i Myanmar. Derudover samarbejdes der tæt med Danmission, der laver dialog- og
fredsskabende projekter i Myanmar, samt Silkeborg Højskole og efterskoler.
Partnerorganisationerne og projektet er baseret på kristne værdier og dialog, hvor vi tror på
potentialet i den enkelte og lige rettigheder. Vi opfordrer alle at ansøge uanset religion, køn og
kultur.
Har det vakt din interesse? Så send motiveret ansøgning og CV til info@minglabarmyanmar.dk
hurtigst muligt. Vi har løbende samtaler.
Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at skrive til projektkoordinator Anja
Bollerup på info@minglabarmyanmar.dk
Læs mere om projektet her:
www.MinglabarMyanmar.dk
www.Facebook.com/MinglabarMyanmar
www.Facebook.com/FoundationForChangeMyanmar

