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PRAKTIKANT TIL TEKNOLOGIRÅDET  
Bliv en del af et større EU-projekt, der arbejder for at undersøge hvordan genteknologi i fremtiden 

kan anvendes bæredygtigt, klimavenligt og med fokus på dyrevelfærd.  

 
I dyreavl anvendes den naturlige, genetiske variation blandt individerne til at give permanente og kumulative 

forbedringer, og der bruges flere teknologier til at øge de genetiske gevinster. Dette rejser både tekniske og 

etiske problemstillinger. Der er meget lidt data tilgængeligt om den potentielle genomintegritet, og i Europa 

betragtes organismer produceret ved hjælp af disse teknologier som genetisk modificerede. Det begrænser 

den samfundsmæssige accept af disse teknologier. RUMIGEN-projektet er et større EU-projekt der søger at 

udvikle mere bæredygtige avlsprogrammer og teknologier i overensstemmelse med sociale og etiske krav.  

 

 

DIN PROFIL OG DET FAGLIGE  
Vi søger ambitiøse og selvstændige praktikanter til forårssemesteret. Vi forestiller os at du er udadvendt, ser-

viceminded og interesserer dig for at bioteknologi, landbrug, etik og genteknologi. Derudover forestiller vi os 

at du er i gang med en relevant uddannelse indenfor Science, Bioteknologi eller lignende.  
Vi har en flad organisationsstruktur, hvor du inviteres til at sætte dit præg på opgaveløsningen. Vi tager vores 

praktikanter seriøst og vi vil udfordre dig fagligt. Du bliver en del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en 

organisation med engagerede kollegaer.  

 

 

TEKNOLOGIRÅDET OG DET PRAKTISKE 
Teknologirådet er en not for profit, selvejende og internationalt anerkendt metodehus, med ekspertise i nye 

politiske arbejdsformer, inddragelse og teknologi. Vores projekter fokuserer på vigtige samfundsudfordringer, 

såsom klimatilpasning, biodiversitet og privatlivsbeskyttelse. Vi har mere end 30 års erfaring og arbejder blandt 

andet med FN, EU, fonde og kommuner. Som praktikant hos os bliver du tilknyttet 1-2 projekter, en projektleder 

og en projektkoordinator. Det er en integreret del af dit praktikophold at arbejde hen imod din praktikrapport. 

Vi har derfor stort fokus på din faglige udvikling og at du får et godt og givende forløb. Praktikken er ubetalt 

og varer som udgangspunkt 5 måneder á 30 timer pr uge. Arbejdspladsen ligger på Arnold Nielsens Boulevard 

68A, 2650 Hvidovre, fjernarbejde i et vist omfang kan være en mulighed. Samtaler bliver holdt løbende, så 

ansøg snarest muligt.  
 

 

SKRIV TIL OS!  
Hvis vi har vakt din interesse så send CV eller LinkedIn-profil til praktikantkoordinator Natalie Roosta på prakti-

kant@tekno.dk. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du læse om os og vores projekter på tekno.dk, på 

fb og LinkedIn. Du er også velkommen til at ringe til Nathalie på +45 53 56 05 66. Samtaler afholdes løbende.  
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