Uddannelsesplan for journalistpraktikanter hos CISU – Civilsamfund i Udvikling
Om CISU – Civilsamfund i Udvikling
CISU er et netværk af næsten 300 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i
internationalt udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres arbejde.
CISU arbejder på tre måder:
- Vi understøtter medlemsforeningernes arbejde gennem kurser, rådgivning og skriftlige materialer
om alt fra økonomistyring i projekter til organisationsudvikling og til bæredygtig udvikling.
- Vi støtter udviklingsprojekter gennem Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø,
Naboskabspuljen og Development Relief Fund. Gennem Oplysningspuljen støtter vi også oplysning i
Danmark.
- Vi fremmer gode vilkår for civilsamfundsarbejde i og uden for Danmark ved at repræsentere
medlemsorganisationerne forskellige fora, over for Udenrigsministeriet og over for politikerne.
CISUs sekretariat ligger i U-huset på Klosterport i Aarhus, hvor vi har kontorer sammen med 7 andre
udviklingsorganisationer. Vi er 20 ansatte som arbejder med rådgivning, forvaltning, administration
og kommunikation.

Journalistpraktik hos CISU
Journalistpraktikanten vil blandt andet stifte bekendtskab med











Nyhedsartikler til vores hjemmeside cisu.dk
Redaktørrollen og journalistisk bidragsyder på årsskriftet Status & Perspektiver
Redaktørrollen og skribent på CISUs nyhedsbrev hver anden uge
Koordinator og ansvarlig på løbende formidlingsmæssige opgaver
Medansvarlig for sociale medier
Medansvarlig for dele af hjemmesiden
Deltager og bidragsyder ved events (i 2016 Folkemødet, Verdensspejl, CISUs
generalforsamling, Verdens Bedste Nyheder)
Rådgiver på kommunikationsfaglig formidling
Medansvarlig for kommunikationskurser
Kommunikationsrådgiver for medlemsorganisationer

Mål for uddannelsen
Hos CISU lærer journalistpraktikanten at navigere i og formidle stof fra et miljø med mange
komplekse hensyn. Arbejdet hos CISU er præget af konsulenter med en høj faglighed,
medlemsorganisationer med et beundringsværdigt engagement og et sammensat publikum, der
spænder fra specialister til helt almindelige Facebook-brugere.
Det stiller krav til formidlingsevne og viljen til både at lytte og skære til. Den evne og vilje styrker
praktiktiden hos CISU. Udover de formidlingsmæssige evner vil journalistpraktikanten få viden om
arbejdet i en politisk ledet organisation og om begreber inden for international udvikling.
Introduktion for nye praktikanter
Introduktionen foregår som ved alle andre nyansatte. Behovsbaserede besøg i andre teams og en
introduktion i eget team og ledelsen. Praktikantvejleder har ansvaret.
Coaching, sparring og praktikantmøder
Journalistpraktikanten er placeret i KAF-teamet, der arbejder med administration, kommunikation
og arbejdet med foreningen CISU. Teammedlemmer har fælles ansvar for opgaver, fælles
vejledning og roller. Praktikantvejlederen har ansvaret for den journalistiske vejledning. KAF mødes
en gang om ugen.
Praktikantvejlederen er til rådighed for rådgivning og sparring på det fælles kontor – ikke ledelse.
Der er desuden stort samarbejde med andre teammedlemmer.
Socialt
CISU er en mindre arbejdsplads med ansatte i alle aldre. Der er stærkt samarbejde på tværs af
faggrupper, og vi kommer hinanden meget ved i det daglige. Vi spiser morgenmad sammen en gang
om måneden og holder sommer- og julefester.
Særlige forhold
Din arbejdsuge er på 37 timer, og de fleste dage er arbejdstiden mellem 8 og 16. Cirka hver tredje
uge skal du til København i forbindelse med et kursus, hvor arbejdsdagen kan vare indtil kl. 23. Også
i Aarhus er der enkelte dage med kurser om aftenen. Der er aldrig weekendvagter.
Med venlig hilsen
CISU – Civilsamfund i Udvikling

