PRAKTIK I
LET LEG
Kan du lide at lege og
bevæge dig?
Har du lyst til at få
praksiserfaring og samtidig
lære fra dig ?
Vil du lære mere om leg og
fysisk aktivitet i
Leg med os !
skoleverdenen?
Let Leg hjælper mere end 100 danske skoler med at lave lege og
bevægelse i undervisningen. Det gør vi gennem fysiske pakker, kurser
og en digital platform.

Du vil blive en del af et lille team som i hverdagen består af 2 faste medarbejdere
hvoraf den ene er en sælger, bosiddende i Jylland. Du vil have din daglige gang på
kontoret med den ansvarlige bevægelseskonsulent. Kontoret deles med virksomheden
PLEAZ, med ca.20 kollegaer, som vil udgøre den daglige omgangskreds.
Vi er et start-up med nye tiltag, så der findes mange opgaver og arbejdsområder
som du vil få mulighed for at afprøve og skabe kompetencer indenfor.
Vi forventer at du har mod på at tage fat og kaste dig ud i nye opgaver, lige fra
kontorarbejde til leg med børn og voksne.

KONTAKT

Vi går meget op i trivsel på arbejdspladsen og i hverdagen
og har derfor forskellige sociale initiativer som vi håber du
deltager i om muligt.

Maja Thormar
Bevægelseskonsulent og daglig leder
Maja@letleg.dk

PRAKTIK I
LET LEG

Herunder er udpluk af nogle af
de opgaver du vil kunne
komme til at beskæftige dig
med

STILLINGSTYPE:
Studiepraktik/
virksomhedsprojekt
OPSTART:
August 2022
PERIODE:
2-4 mdr.
LOKATION:
Lynbyvej 17
2100 København

Undervisning og konsulentarbejde:
Varetage løbende kontakt med samarbejdspartnere
Koordinere møder, kurser, forløb mv.
Planlægge indhold til forskellige typer af skoleforløb.
Afholde kurser, uddannelsesdage mv. for lærere og
pædagoger
Arbejde med mulige partnerskaber på tværs af sektorer
(skole, kommune, forening)
Være bindeled ml. ledelse, Let Leg og bevægelsesansvarlige
lærere.
Udvikling (web og video) og marketing:
Opdatere og udvikle hjemmeside og digital platform i
Wordpress.
Optage og lave videoer til implementering på platform
samt markedsføring.
Stå for at lave kampagner på sociale medier
Udtænke kampagnefilm og andet promo-materiale
Udføre kampagner gennem nyhedsbreve

