Har du erfaring med fundraising fra offentlige og private fonde?
Det Fynske Dyrskue søger en dygtig og selvkørende praktikant, der ønsker at afprøve og
videreudvikle sig i et dynamisk miljø med højt tempo og stramme deadlines. Du kan arbejde
selvstændigt og struktureret og har samtidig en positiv indstilling til nye opgaver.
Som praktikant har du overblikket over deadlines og fondsansøgninger. Vi koordinerer i
samarbejde indsatserne og driver selvstændigt egne opgaver.

-

Ansøgning til offentlige og private fonde til drift og videreudvikling af eksisterende og
nye projekter
Udarbejde og skrive større og mindre ansøgninger
Udvikling af projekter
Du formår at indkapsle vores historie, formål og projekt i en ansøgning
Du er god til at bevare og skabe overblik samt strukturere og prioritere din tid, så vi
kommer i mål med alle opgaver
Du er en erfaren fundraiser, der skaber overblik
Du har et stabilt overblik over fondslandskabet
Du skriver skarpt og velformuleret

Det Fynske Dyrskue afholdes fra den 12. – 14. juni, hvor landbruget præsenterer nogle af deres
flotteste dyr. Det er en weekend med masser af oplevelser, dyr og friske fødevarer, hvor
gårdbutikker og producenter på fødevaremarkedet står klar med smagsprøver og gode tilbud
på alt fra honning, friskbrygget øl, grøntsager, kød, pølser, friskbagt brød, is og meget mere.
Som praktikant på Det Fynske Dyrskue bliver du en del af en stærk holdånd og får mulighed for
at skabe et stærkt netværk. Du får erfaring, som du kan skrive på dit CV og et værdifuldt
netværk i den danske kultur-, landbrugs- og eventbranche.
Praktikken er en fleksibel og ulønnet fuldtidsstilling. Vil du høre mere om stillingen, kan du
ringe på tlf. 4032 0069. Ansøgning og CV sendes til Sara Ekknud Windell på se@fynsklandbrug
og vi behandler løbende ansøgninger.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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