
PASSIONERET PRAKTIKANT 
med interesse for at skabe 
content og udvikle communities 
til Firmaidræt Esport

www.firmaidraet.dk/esport

Brænder du for esport, og elsker du at kommunikere, 
være i dialog med mennesker og skabe communities?

Så er det måske dig, vi søger til at tage vores esport 
content og esport communities til næste level!

Vi har arbejdet med esport siden 2016 – og har et 
stærkt team – og med dig som praktikant, er vi klar 
til at tage skridtet videre.



Hvad forventer vi af dig? 
Vi forventer, at du har erfaring med esport i en 
organiseret form (skole, forening, guild, clan eller 
andet). Du får ild i øjnene, når vi snakker om 
idéer og muligheder for at udbrede og udvikle 
bredde-esport på arbejdspladserne og blandt 
vokse/kolleger i Danmark. Du har interesse for at 
skrive artikler, optage video, skabe communities 
via Discord og være i dialog/skabe relationer til 
en masse forskellige mennesker, der også elsker 
esport og gaming.

Firmaidrættens drivkraft er at skabe flere aktive 
fællesskaber og mere bevægelse. Vi dyrker 
sammenholdet i alt, hvad vi gør – og dét gør 
firmaidrætten unik. Vi forventer, at du deler vores 
passion for esport, aktiviteter og fællesskaber. Vi 
tilbyder en legende, lærende og aktiv praktikplads 
med fart over feltet og højt til loftet. Vi sætter 
en dyd i at arbejde som et hold, men du skal 
også selv være handlekraftig, selvstændig og 
passioneret. Din nærmeste leder og kollega 
er Martin Fritzen, som er esportansvarlig i 
firmaidrætten.

Med et fokus på læring, gør vi hinanden klogere, 
men vi har også forventninger til dig, når du 
træder ind ad døren hos os i Nyborg: 
• Du er åben, imødekommende og har let ved at

skabe nye relationer og netværk.
• Du har stor interesse i esporten, gerne CS:GO.
• Du brænder for at løfte bredde-esporten

i Danmark igennem arbejdspladser og
uddannelsesinstitutioner som primære
målgrupper.

• Du kender potentialet i digitale medier og har
fornemmelse for nye trends og tendenser.

• Du evner at bevare overblikket og navigere
i en kompleks hverdag, hvor mange.
samarbejdspartnere og interessenter kan være
med til at sætte dagsordenen.

• Du er en god formidler – både mundtligt og
skriftligt.

Hvad kommer du til at lave?
Du vil få ansvar for to primære opgaver:
1. At række ud til gamere i foreninger,og på 

uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser
og skabe gode historier sammen med dem på 
skrift (skrive artikler) og/eller via video (lave 
film selv eller med en fotograf). Derfor en 
fordel, hvis du nyder at skrive, lave video og 
holder af at fortælle historier.

2. At være hands-on på det community, vi 
planlægger at skabe med Discord som platform. 
Derfor er det en fordel, hvis du kender til 
Discord.

Vi tilbyder dig 
Hos Dansk Firmaidrætsforbund får du en 
nøglerolle i vores indsatsområde omkring esport 
og digitale fællesskaber. Du vil få stor fleksibilitet 
samt mulighed for at eksperimentere med nye 
spændende måder at fortælle historier og skabe 
communities på.

Vi tilbyder dig også
• Et fuldtids eller deltids praktikophold i 3 –

6 måneder med udfordrende opgaver og
mulighed for ansvar og personlig udvikling

• Engagerede kollegaer og en arbejdsplads med
albuerum, humor og højt til loftet

• Praktikopholdet er ulønnet, men vi dækker dine
transportudgifter til og fra Nyborg, samt når du
skal ud på andre opgaver – og du er selvfølgelig
inviteret med til de aktiviteter, vi arrangerer

• Du får firmatøj, så du kan repræsentere
firmaidrætten på bedste vis

• Vi stiller pc og telefon til rådighed efter behov
• Fleksibilitet til at arbejde hjemmefra
• Motion i arbejdstiden og en hverdag med fokus

på bevægelse
• Unik erfaring og netværk i esportbranchen
• Mulighed for efterfølgende studiejob

Praktikkens rammer
Din arbejdsplads bliver på forbundskontoret i 
Nyborg (Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg.) med 
mulighed for hjemmearbejde og arbejdstid under 
offentlig transport. Praktikken kan være deltid 
eller fuldtid i 3 eller 6 måneder. Se mere om 
esport i firmaidrætten på www.firmaidraet.dk/
esport

Sådan ansøger du 
Send din ansøgning og dit CV senest den 28. feb. 
2021 til martin@firmaidraet.dk har du spørgsmål 
kan du ringe til ansvarlig for esport, Martin Fritzen 
på 5193 1107


