
 

 

 

 

 

 

  
 

@danskraadforgenoplivning 
@ResusDK 

 

29. maj 2017 

Er du vores nye praktikant til events, PR og kommunikation? 

Vi søger en praktikant til efteråret 2017. Har du passion for PR og kommunikation eller brænder du for events? Og vil du være 

med til at arbejde for, at flere overlever hjertestop og prøve dine kommunikationsfærdigheder af i praksis?  

Så er du måske Dansk Råd for Genoplivnings nye praktikant. 

Hvem er vi, og hvad kan du få hos Dansk Råd for Genoplivning? 

Dansk Råd for Genoplivning er en tværfaglig organisation der arbejder for, at flere træder til med genoplivning og dermed,  

at flere overlever et hjertestop uden for hospital. Dansk Råd for Genoplivning har i mange år haft et strategisk samarbejde med  

TrygFonden. 

Som praktikant hos Dansk Råd for Genoplivning bidrager du til det daglige arbejde i sekretariatet og får erfaring med praktisk 

kommunikation og planlægning af events. Praktikforløbet giver dig mulighed for at opleve hele processen fra strategi og  

planlægning til gennemførelse af aktiviteter, events og kommunikation. Derudover får du mulighed for at sætte dit personlige 

præg på mange af vores kommunikationsaktiviteter og opleve hverdagen i et travlt sekretariat. 

Typiske arbejdsopgaver er: 

 Skrive tekster til nyhedsbreve, web og sociale medier, udvikle kommunikation til rådets medlemmer og interessenter 

 Forberedelse og projektkoordinering af events til f.eks. Hjertestarterdagen den 16. oktober 2017 

 Research, markedsundersøgelser, mødeforberedelse og andre ad hoc opgaver på genoplivningsområdet 

Som praktikant hos Dansk Råd for Genoplivning forventer vi, at du:  
 Er studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse inden for sundhed, kommunikation eller journalistik  

 Har flair for at skrive fængende på både dansk og engelsk 

 Behersker office-pakken, besidder grafisk snilde og kan arbejde med grafisk lay out 

 Er nysgerrig og positivt indstillet over for arbejdsopgaverne, uanset om de er store eller små  

Din nye hverdag   

Vi ønsker at give dig et godt og lærerigt praktikforløb, som giver dig så meget erfaring som muligt. Du bliver tilknyttet Dansk Råd 

for Genoplivnings sekretariatsleder, som hjælper med at skræddersy dit forløb og sikrer løbende faglige udfordringer og dialog 

om arbejdsopgaver og forventninger. Din arbejdsplads er placeret i Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed i Ballerup, 

som har ansvaret for de sundhedsfaglige 1-1-2-opkald, opkald til Akuttelefonen 1813 samt ambulancer og akutlægebiler mv. 

Praktikopholdet finder sted i efteråret 2017 og er ulønnet. Arbejdstiden tilpasses kravet fra dit studie med mulighed for at  

opretholde studiejob.  Når du er på arbejde, får du stillet en arbejdsplads til rådighed med pc, printeradgang og mulighed for  

telefonopkald. 

Vær med til at sikre, at flere overlever hjertestop i Danmark 

Send din ansøgning til kontakt@genoplivning.dk snarest muligt og senest den 26. juni 2017. Vil du vide mere om stillingen,  

så kontakt sekretariatsleder Lisbet Schønau på telefon 23 25 86 47. 

 

Dansk Råd for Genoplivning er en tværfaglig organisation, der består af en række medlemsorganisationer, herunder lægevidenskabelige selska-

ber med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning og arbejder for, at flere overlever hjertestop.  

TrygFonden har et strategisk samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning.   


