
	  

	  

FIT DEAL i Frederikshavn Kommune søger praktikant 
indenfor fritid, sport, foreningsliv, marketing og sociale 
medier.  

  

Vi søger en dygtig og engageret praktikant. Er du den vi søger, står vi klar med et spændende 
praktikforløb med masser af udfordringer, læring og stor medindflydelse på hvilken retning dine 
opgaver skal tage. Alt sammen med udgangspunkt i et engageret foreningsliv, som vil give dig et 
bredt fundament og en meget stor berøringsflade. 

  

Om OS:  

FIT DEAL i Frederikshavn Kommune drives af 2 paraplyorganisationer, IdrætsSamvirket i 
Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (FUF) de repræsenterer op mod 200 
forskellige klubber og foreninger fra Voerså i syd til Skagen i nord. FIT DEAL retter sig imod alle 
foreningstyper og alle mulige forskellige slags fritidsaktiviteter. 

Paraplyorganisationerne består af frivillige foreningsfolk og hjælper andre frivillige, foreninger og 
kommunen med blandt andet rådgivning, høringssvar, netværk, events, nyheder, regnskab, 
analyser, udviklingsprojekter, lokaleleje, foreningsstart, ung-aktiviteter, integrationsprojekter, SSP 
samarbejde og meget mere, endvidere driver de sammen FIT DEAL. 

 

Praktik forløbet: 

Dine primære opgaver vil komme til at tage udgangspunkt i projektet FIT DEAL, som er et koncept, 
der udbyder fleksibelt foreningsaktiviteter til alle borgere i Frederikshavn Kommune, herunder bl.a. 
Frederikshavn, Sæby og Skagen. 

Du kan se mere på www.fitdeal.dk Din vigtigste opgave bliver, at lave markedsføring via sociale 
medier for FIT DEAL. Det betyder, at du skal have et rimeligt kendskab til Facebook, Instagram mm. 
Endvidere vil en del af din arbejdstid ligge aften og weekender. Hvor du bor vil have mindre 
betydning da det meste arbejde vil foregå over internettet og en telefon. Der vil dog blive enkelte 
møder i Frederikshavn. 



 Opgaverne omkring FIT DEAL er rigtig mange og tager meget ofte nye retninger, men 
af faste opgaver kan nævnes følgende: 

• Sætte aftaler op med foreninger. 

• Kommunikation udadtil herunder informationsmateriale, nyhedsbreve, Facebook mm. 

• Styring af bagvedliggende system og hjemmesiden. 

• Markedsføring af FIT DEAL, herunder events, kontakt til turisterhvervet m.m. 

• Sponsoraftaler og reklamer 

 • Firmaaftaler 

• og meget, meget mere. 

   

Endvidere vil du indgå i team med de andre i de 2 paraplyorganisationers bestyrelser og FIT DEAL 
styregruppen, og du vil derfor også komme til at arbejde med diverse ad hoc opgaver.  

Der kan også blive tale om at indgå i et stort og meget spændende fritidsfacilitets projekt, som vi 
har igangsat i 2013.  

Vi har lige så meget brug for dine gode ideer og kreativitet, som din evne til håndtering af 
projektstyring. 

Din praktik periode kan være i foråret 2015 eller fra efteråret 2015 og min. 3 mdr. frem.  Vi er 
meget fleksible i forhold til startperiode, arbejdstid, bopæl m.m. 

Lyder det som noget for dig, så kontakt FIT DEAL projektleder Henrik Carlsen tlf. 6169 0548 og 
hør mere om forløbet eller send din forespørgsel eller ansøgning til fitdeal@fuf.nu. 

Læs meget mere på www.fuf.nu – www.idraets-samvirket.dk eller www.fritid.frederikshavn.dk 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Løbende ansøgningsfrist og tiltrædelse snarest. 

 

 

PS: Skulle du have lyst til at bruge ovenstående som et studie-job i en kortere eller 
længere periode, er du også MEGET velkommen til at kontakte os 


