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Praktik: Vil du være med til at udvikle og afholde 

uddannelser i en tænketank med stor fremdrift? 

Tænketanken Cevea søger en uddannelsespraktikant med organisatorisk flair, interesse for 

samfundsaktuelle problemstillinger og lyst til at arbejde med konkrete uddannelser fra 1. 

februar 2022 til 30. juni 2022. 

 

Om stillingen 

Ceveas uddannelsesarbejde er i rivende udvikling - vi laver i dag uddannelser og 

forandringsarbejde i offentlig meningsdannelse og progressiv idépolitik med faggrupper fra 

alle dele af arbejdsmarkedet. Vi har sammen med forskellige samarbejdspartnere 

udarbejdet en række uddannelser, som alle fokuserer på at udruste mennesker tæt på 

praksis med ny viden, redskaber og mod til at træde frem i den offentlige debat med egne 

erfaringer.  

Som uddannelsespraktikant vil du være med til at udvikle, nytænke og styrke Ceveas 

uddannelsesaktiviteter, afholde vores uddannelsesaktiviteter samt indgå i de mange 

organisatoriske elementer af en uddannelses tilblivelse. Du vil støtte enheden 

administrativt og praktisk samt eventuelt indgå i tænketankens analytiske arbejde. 

Derudover lægger vi stor vægt på selvstændighed, initiativlyst og en bred politisk forståelse. 

 

Udbytte 

Ethvert praktikforløb er forskelligt. Derfor er udbyttet også forskelligt fra person til person. 

Vi er dog meget optagede af - i fællesskab med dig - at sikre, at forløbet bliver en 

læringsproces. 

Du vil som praktikant i Cevea: 

• Få direkte adgang til maskinrummet i den politiske meningsdannelse. 

• Lære om samt bedrive politiske uddannelser i meningsdannelse og idépolitik. 

• Udvikle dit politiske refleksionsniveau samt skærpe din samfundsmæssige viden. 

• Udvikle dine kommunikative evner. 

• Sætte dit personlige aftryk på en innovativ politisk organisation med en flad 

organisationsstruktur, højt til loftet og fart over feltet. 
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Kvalifikationer 

Som praktikant hos Cevea forventer vi, at du har: 

• Stor selvstændighed, er initiativ- og idérig og har lyst til at tage ansvar for både 

opgaver og egen læring. 

• Kendskab til det politiske system i Danmark - og derudover gerne til 

fagbevægelsen. 

• Evnen til at skabe overblik samt at navigere i travlhed. 

• Erfaring med og lyst til at samarbejde med andre på konkrete projekter. 

• Et stort engagement, nysgerrighed og let til smil. 

• Sympati for tænketankens grundlæggende værdier. 

Praktikken er som udgangspunkt en akademisk praktik for studerende, der skal være 

meritgivende og med en arbejdsuge svarende til 37 timer – der må også forventes arbejde 

om aftenen og weekender. Praktikanten modtager en økonomisk erkendtlighed som 

påskønnelse. 

 

Om Cevea 

Tænketanken Cevea blev etableret i september 2008. Cevea er en uafhængig tænketank, 

der har til formål at udvikle progressive idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, 

lighed og fællesskab gennem analyse, uddannelse og debat. Arbejdsområderne er bl.a. 

velfærd, arbejdsmarked, ligestilling, økonomisk udvikling, ejerskab, demokratisk deltagelse 

samt lighed/ulighed. 

 

Vi er ca. 15 medarbejdere i sekretariatet, hvoraf fem er praktikanter og to er studenter. 

 

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål til praktikforløbet, er du velkommen til at ringe og få en uformel snak 

med uddannelses- og udviklingskonsulent Thomas Juhl på telefon 53700764 eller sende en 

mail til tj@cevea.dk. Du kan læse mere om tænketanken og vores arbejde på www.cevea.dk, 

vores Facebookside eller følge os på Twitter. 
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Ansøgning 

Ansøgning, CV samt eventuelle anbefalinger skal sendes til stilling@cevea.dk. Ansøgningen 

skal være os i hænde senest onsdag den 17. november 2021. Vi afholder samtaler løbende. 

Ansøgningen skal mærkes ”uddannelsespraktikant” og du må gerne skrive, hvor du har 

fundet opslaget.  

 

Tænketanken Cevea opfordrer alle uanset køn, alder, religion og etnisk baggrund til at søge 

den opslåede stilling.  

 

 


