Ansøgning 2 - eksempel
Projektleder for Sustain Democracy hos LIFE
Toppen af ønskelisten
At stå for Sustain Democracy hos Tænketanken LIFE står øverst på min
ønskeliste. Jeg drømmer om at bruge min passion for formidling og flair for
projektledelse til at give unge i hele landet bæredygtig dannelse og mod på
demokratisk handling.
Samtidig bør jeg være øverst på Tænketanken LIFEs ønskeliste, fordi jeg
både er analytisk skarp og kan formidle i øjenhøjde. Som en bonus har jeg
en kreativ tankegang og en smittende begejstring inden for et bredt
spektrum af emner.
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Handling der engagerer
Jeg har som medstifter af den frivillige organisation STO førstehånds erfaring med at skabe et handlerum,
der samler hundredvis af børn landet over, skaber nogle superskægge events og rykker ved den
bæredygtige dagsorden for børn i alderen 11-14 og deres familier. Jeg har i STO kunnet trække på min
projektledelseserfaring som studentermedhjælp hos Styrelsen for Patientsikkerhed i Århus, hvor jeg bl.a.
har kortlagt processerne fra patient til læge over indlæggelse og til evt. klage. De erfaringer med at holde
styr på trådene og mobilisere folk vil jeg naturligvis tage med mig til projekterne i LIFE.
Formidling med passion
Efter gymnasiet overvejede jeg at blive folkeskolelærer. Jeg opdagede meget hurtigt, at den klassiske
tavleundervisning skulle erstattes af en mere levende og inkluderende formidling, hvor eleverne langt hen
ad vejen selv skulle finde løsningerne. Jeg elsker at finde på nye måder at formidle på og får ofte at vide,
at jeg har en særlig evne til at gøre abstrakte problemer konkrete og forståelige. Lærergerningen blev
erstattet af statskundskab.
Til tops - sammen
Samarbejde er et nøgleord for mig både professionelt og personligt, og jeg vil til enhver tid foretrække en
holdindsats frem for et soloræs. Jeg trives bedst i en fællesskabsorienteret arbejdskultur og drømmer
derfor om at blive en del af jeres engagerede team.
Jeg glæder mig til at høre fra jer og lære meget mere om LIFE end de podcasts, jeg allerede har set, og de
nyhedsbreve, jeg løbende læser.
De bedste hilsener

Masoomeh Etemadi
PS: Mit navn er iransk. Jeg er født i Iran, kom til DK som 10-årig og er i dag dansk statsborger.
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