Stillingsopslag / 9. juli 2019

Projektkoordinator til Verdensmålsakademi (20 timer)

Verdens Bedste Nyheder søger en sød og dygtig projektkoordinator til vores nye Verdensmålsakademi, som drives i
samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.
Som projektkoordinator skal du udvikle, planlægge og afvikle det nye Verdensmålsakademi i 2019 og 2020. Opgaverne
er blandt andet at udvikle programmet for akademiet, afvikle fire undervisningsweekender samt stå for den løbende
kontakt og sparring med de 25+50 frivillige akademideltagere i deres arbejde med at få Verdensmålene udbredt og med
at skabe forandring i deres lokalsamfund og organisationer.
Stillingen er tidsbegrænset til to år.
Den ideelle kandidat:
•
Du har før arbejdet med unge, og du synes, det er sjovt. Du kender også Verdensmålene, og du forstår, de er
vigtige.
•
Du har erfaring med projektledelse og har tidligere haft ansvar for større projekter, enten professionelt eller
som frivillig.
•
Du arbejder selvstændigt og tager selv initiativ. Du kan prioritere og holde styr på flere opgaver ad gangen.
•
Du er kreativ og har blik for den ideelle sammensætning af et program, der vil gøre Verdensmålene,
ungedrevet udvikling og konstruktiv journalistik spændende og forståeligt for unge i alderen 16-30 år.
•
Du har erfaring med at arbejde med frivillige og forstår at motivere og lede dem.
•
Det er desuden en fordel, hvis du også har erfaring med enten undervisning eller didaktik.
Vi tilbyder:
•
En spændende og udfordrende stilling på en glad og uhøjtidelig arbejdsplads 100 meter fra Rådhuspladsen i
København.
•
Løn efter kvalifikationer med god pensionsordning samt 6 ugers ferie/feriefridage. Den ugentlige arbejdstid er
på 20 timer inkl. frokostpause, men med weekendarbejde i de fire weekender akademiet afholdes.
•
Godt samarbejde, høje faglige ambitioner, kvalitetskrav og en arbejdsplads med et ønske om at ændre verden.
•
Frokostordning (mandag-torsdag).
Sådan søger du
Send din ansøgning med CV senest 12. august 2019 til info@worldsbestnews.org – mærket AKADEMI-KOORDINATOR.
Brug gerne din ansøgning til at friste os med en god idé og eksempler på dit bedste arbejde.
Tiltrædelse: 1. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 22. og evt. 23. august. Spørgsmål vedr. stillingen kan
stilles til kampagneleder Clara Halvorsen (ch@worldsbestnews.org) eller direktør Thomas Ravn-Pedersen
(trp@worldsbestnews.org). Du kan læse mere om Verdensmålsakademiet her:
https://verdensbedstenyheder.dk/akademi/
Om Verdens Bedste Nyheder
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. Vi formidler
fremskridt og løsninger på verdens udfordringer og er en organisation i rivende udvikling med i øjeblikket ti
medarbejdere.
Vores nyheder findes på verdensbedstenyheder.dk, sociale medier og gennem mediesamarbejdspartnere som
B.T.metro, Radio24syv, Train TV og Jyllands-Posten. Som Danmarks platform for kommunikation af Verdensmål driver
vi verdenstimen.dk og vores nye flagskib verdensmål.org.
I løbet af året laver og deltager vi i en række af projekter og events, ofte sammen med vores stærke samarbejdspartnere
på fx Folkemødet, Roskilde Festival og vores store morgenevent, Verdens Bedste Morgen, hver september, hvor næsten
2.000 frivillige deler Verdens Bedste Nyheder ud til danskerne. Verdensmålsakademiet er sidste skud på stammen og
starter 1. oktober 2019.

Verdens Bedste Nyheder er startet af de danske udviklingsorganisationer, dansk erhvervsliv, DANIDA og FN og har til
formål at formidle et nuanceret verdensbillede og dermed skabe håb og motivation for handling. Det sker med
udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

