
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTIK HOS FORBRUGERRÅDET TÆNK 
 
Hvem er vi? 

Forbrugerrådet Tænk er en NGO og en medlemsorganisation, der kæmper for danske forbrugeres 
rettigheder. Det gør vi på især på 3 områder: 
 

 Gennem test og artikler på vores website, taenk.dk og i vores magasiner Forbrugerrådet Tænk og 
Forbrugerrådet Tænk Penge 

 Ved at tale forbrugernes sag via kampagner, i pressen og ved at hjælpe dem til at træffe de gode 
valg 

 Gennem lobbyarbejde, hvor vi har indflydelse på de love, der regulerer områder som rettigheder i 
forbindelse med køb, betaling, markedsføring osv. 

 
Vi tilbyder praktikanter en alsidig uddannelse, der er både fagligt og personligt udfordrende. 
 
Målet er et at give praktikanten det bedst mulige afsæt til den fremtidige journalistiske eller 
kommunikationsfaglige løbebane, og hos os får man mulighed for at snuse til begge sider af faget. 
 
Hvad består arbejdet i? 

Som praktikant i Forbrugerrådet Tænk kommer du til at sidde i vores hus i Fiolstræde i København. Du 

kommer til at indgå på lige fod med vores fastansatte kommunikationsmedarbejdere i henholdsvis vores 

webafdeling og vores presseafdeling. 

I webafdelingen vil du komme til at skrive, redigere og faktatjekke vores artikler på taenk.dk. Du vil lære at 

servere vores indhold til både medlemmer og ikke-medlemmer på vores website, via sociale medier og i 

vores ugentlige nyhedsbreve.  Du vil også få mulighed for at arbejde med video og grafik. 

I presseafdelingen vil du lære at stå for håndtering af proaktiv og reaktiv presse, skrive pressemeddelelser 
og debatindlæg og lave medietræning med vores eksperter. 
 
Derudover skal du lave intern kommunikation i form af korte nyheder på vores intranet. 
 
Vi tilstræber også, at du kan være med i arbejdet med en af husets kampagner. 



 
Vores magasiner bliver produceret eksternt, så dem kommer du ikke til at arbejde med. 
 
Det tilbyder vi 

Forbrugerrådet Tænk nyder en høj troværdighed – derfor har vi høje standarder for præcis og effektiv 

formidling. 

Al kommunikation i Forbrugerrådet Tænk bliver gennemlæst af en redaktør, så du vil få grundig sparring og 

feedback på alt dit arbejde. 

Du vil også i samarbejde med din praktikantvejleder på månedlige samtaler udvikle din individuelle 

læringsplan. Derudover vil du have månedlige udviklingssamtaler med kommunikationschefen. 

Som ansat i Forbrugerrådet Tænks kommunikationsafdeling vil du også lære at navigere i en politisk 

organisation og håndtere interessenter. Du kommer til at arbejde tæt sammen med husets mange 

eksperter i vores testafdeling, vores politiske afdeling og vores medlemsafdeling om at nå de samme mål. 

Du vil også lære en masse værktøjer til at formidle effektivt på web og måle dine resultater i Google 

Analytics og i likes og medlemmer. 

Derudover har vi det sjovt, griner meget og har fokus på det gode arbejdsliv. 

Om praktikstedet 

Praktikperioden foregår i Forbrugerrådets kommunikationsafdeling, Fiolstræde 17, 1171 København K. 
 
Du får løn i henhold til den gældende praktikantaftale mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 
Dansk Journalistforbund. 
 
Arbejdstiden er 37 timer, og der er flextid på arbejdspladsen og en god balance mellem arbejde og fritid. 
 
København, oktober 2019 


