
 

Kommunikationspraktikant til SDG Invest  

Hos SDG Invest har vi lavet Danmarks mest bæredygtige kapitalforening, hvor vi hverken går på 
kompromis med afkast eller opbakningen til FNs 17 verdensmål. Vi er kommet godt fra start, men 
har brug for en dygtig og passioneret praktikant, der kan tage vores kommunikation og online 
tilstedeværelse til næste niveau.  

Om SDG Invest  

SDG Invest blev lanceret i januar 2018, og er en kapitalforening der udelukkende investerer i de 
økonomisk stærkeste selskaber på verdensplan, der samtidig aktivt arbejder med FNs 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling. Vores investeringsfilosofi består af en tretrins-screenings model og er skabt 
i partnerskab imellem StockRate kapitalforvaltning og rådgivningsvirksomheden SDGlead. Vi er 
ledende på vores område og ønsker at fastholde den position fremadrettet. 

Dine ansvarsområder 

Vi har brug for en praktikant der har en god forståelse for FNs verdensmål, virksomheders arbejde 
med bæredygtighed, og som kan systematisere og gøre vores kommunikation og online 
tilstedeværelse endnu skarpere. Helt konkret forestiller vi os, at du i løbet af dit praktikforløb, vil 
arbejde med følgende opgaver:   

• Udarbejde analyser om vores målgrupper  
• Udvikle og implementere kommunikationen på alle typer medier – herunder podcasts, 

LinkedIn, Facebook og lignende 
• Lave afrapportering på kommunikationsindsatser til bestyrelsen  
• Udvikle historier til SDG Invests månedlige nyhedsbrev  
• Lægge strategi for fremtidig kommunikation 
• Bistå i arbejdet med aktivt ejerskab (dialog med virksomheder)  
• Bistå med at udvikle og udfærdige SDG Invests årlige ’impact rapport’ 

Vi tilbyder 

• Et lærerigt miljø, hvor tingene går stærkt 
• Et godt indblik i en verden hvor vi forener investeringer og bæredygtighed 
• En stejl læringskurve 
• Mulighed for masser af ansvar 
• En uformel omgangstone 
• Transport til og fra arbejde 

Vi søger 

• En med gåpåmod og ambitioner  
• En som selvstændigt kan igangsætte kommunikations initiativer 
• En som ønsker at gribe muligheden for udvikling 
• En med stærke danske og engelske sproglige og skriftlige færdigheder 
• En der har erfaring fra at arbejde med FNs Verdensmål og/eller virksomheders arbejde med 

bæredygtighed 

Vi er fleksible i forhold til start og slut dato, men ønsker en, som kan være hos os i efterårssemesteret 
2018. Om du søger 15 ECTS eller 30 ECTS ved dit studie er for os underordnet. Dermed kan du læse et 
eller to fag ved siden af praktikken, som du vil få fri til, hvis dette ønskes. 

Ansøgning 

Send din ansøgning og CV til konsulent Gitte Gram på  gg@sdginvest.dk . Vi kalder løbende til samtale 
og forbeholder os retten til at lukke ansøgningen ned, når den rette person er fundet.  
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