
 

 

Praktikant (ulønnet) til DAB’s Aktive fællesskaber 

Vil du være med til at undersøge og starte nye madfællesskaber i almene boligområder?  

Aktive fællesskaber i DAB ønsker at få flere beboere til at mødes om måltider, så vi kan skabe 

fællesskaber, modvirke social isolation og ensomhed. 

Derfor søger vi en praktikant, der kan hjælpe til at gøre os klogere på beboergrupper, der samles 

om mad. Hvad fungerer godt, og hvor oplever beboerne barrierer? Hvor opstår der meningsfulde 

fællesskaber, og hvor er de uudnyttede potentialer?  

Aktive fællesskaber 

Aktive fællesskaber er DAB’s frivilligafdeling. Vi er to fuldtidsansatte og en studentermedhjælper 
i en virksomhed med cirka 240 ansatte. Vi arbejder med mange forskellige beboere, men 

fokuserer på dem, der ønsker at tage del i aktiviteter og klubber i deres boligafdeling. 

Dine opgaver indebærer at: 

• Have dialog med og blive klogere på eksisterende madfællesskaber 

• Hjælpe nye madfællesskaber på vej i samarbejde med beboere og bestyrelser 

• Deltage i kampagnen ’Danmark Spiser Sammen’, som vi afholder i samarbejde med 
Folkebevægelsen mod Ensomhed i uge 17  

• Formidle din undersøgelse til henholdsvis os i DAB og beboere i boligafdelinger 

Om dig 

Du studerer på kandidatniveau eller sidste semester af bacheloruddannelsen. Vi forventer, at du 

er initiativrig, opsøgende, arbejder selvstændigt og struktureret og er god til at kommunikere – 
både skriftligt og mundtligt – med forskellige typer af mennesker. 

Arbejdstiden er 30-37 timer om ugen efter aftale og placeres som udgangspunkt fra klokken 8.30 
til 16.00. Der kan forekomme opsøgende arbejde i boligafdelingerne i aftentimerne. Vi er 

fleksible i forbindelse med eksamen og udarbejdelse af praktikrapporten.  

DAB er en virksomhed, hvor redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne går hånd i hånd 

med udvikling af boligområderne og et godt samarbejde med bestyrelserne. Du skal kunne se 

dig selv i de værdier, DAB har, og som gennemsyrer vores arbejde. DAB har til huse på Finsensvej 
33, 2000 Frederiksberg. 

Kontakt Michael Wulff, chefkonsulent på 77 32 01 02 for yderligere oplysninger om stillingen. 

Send din ansøgning og CV til aktiv@dabbolig.dk snarest muligt og senest den 1. februar 2023. 
Der vil løbende blive afholdt samtaler. Tiltrædelse senest den 15. februar 2023 – gerne tidligere.  

Støt op om 

fællesskabet 
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