
    
Program & kommunikasjons Intern - Norge  
Stilling: Program & kommunikasjons Intern  

Hvor: Reach for Change, Oslo  

Når: Fulltid eller deltid fra høst 2017  

Søknadsfrist: 10. juni 

Søknad: Søknad og CV til norge@reachforchange.org 

  

Vi ser etter en talentfull og dreven Intern til vårt team. Hos oss vil du få mulighet til å møte inspirerende mennesker og 

være en del av et stort globalt team som jobber for å bedre hverdagen til barn og unge verden rundt. Det er en fantastisk 

og unik mulighet til å få god erfaring med sosialt entreprenørskap.  

   

Reach For Change  
Reach for Change identifiserer og støtter Change Leaders – eksepsjonelle individer med et sterkt ønske om å bedre 

hverdagen for barn og unge med nye banebrytende ideer.  I vår inkubator får de tilgang på finansiell støtte; workshops; et 

internasjonalt nettverk; samt kunnskap og veiledning fra eksperter hos våre partnerbedrifter. Reach for Change er en non-

profit organisasjon, tilstede på tre kontinenter, i 18 land totalt. I 2016 støttet vi 185 Change Leadere.  

 

SOM PERSON ER DU:  

●    Problemløser, med en lidenskap for sosialt entreprenørskap og å gjøre verden til et bedre sted for barn og unge  

●    Er proaktiv og liker å ha mange baller i luften og er glad i orden og planlegging  

●    Du behersker engelsk på et høyt nivå, både skriftlig eller muntlig 

●    Et ekstra pluss om du har erfaring med sosiale medier, kommunikasjon, foto og film 

●   Vi ser for oss at du enten er student eller nyutdannet innen statsvitenskap, kommunikasjon, økonomi eller 

lignende, så lenge du har drivkraften, engasjementet og lidenskapen vi er ute etter  

●   Mest sannsynlig tilknyttet et universitet/høyskole, hvor internship kan være del av din utdanning. Som ulønnet 

stilling, er det viktig at du får økonomisk støtte fra en tredjepart (Lånekassen etc.) 

  

DIN ROLLE:  

Som Intern hos Reach for Change vil du være aktiv del av arbeidet til organisasjonen. Omtrent 50 % av din tid vil gå med 

til å støtte spesifikke programmer vi har for våre sosiale entreprenører og de resterende 50 % vil omhandle 

kommunikasjonsarbeid og daglig drift av Reach for Change som organisasjon.  I løpet av internshipet vil du få en dypere 

forståelse og kunnskap om non-profit sektoren i tillegg til næringslivssektoren og fordelene med å kombinere de to. I 

tillegg vil du få muligheter til å møte inspirerende og innovative mennesker, som har nyskapende idéer og et stort driv til å 

gjøre verden bedre for barn og unge. Du vil ta eierskap over dine egne spesifikke prosjekter, fra start til slutt, med 

veiledning og hjelp, slik at du sitter igjen med hands-on erfaring fra ledelse og styring.  

   

For mer informasjon om Reach for Change besøk vår hjemmeside www.reachforchange.org  


