Praktikant til borgerinddragelse og co-creation
workshops
På EU-projektet Robotics4EU har vi brug for en praktikant, der kan blive en del af teamet og hjælpe med at
udvikle workshops og sikre den bedste borgerinddragelse. Der er mulighed for at begynde som lønnet
studentermedhjælper fra nu og frem til praktikstart.
I EU-projektet Robotics4EU har vi fokus på at undersøge, hvordan vi både kan sikre ansvarlig robotteknologi
og, at borgere og slutbrugere bliver inddraget i udviklingen af robotteknologi, så den nye teknologi tager
højde for de barrierer, der må være i samfundet.
Teknologirådet har til opgave at udvikle og gennemføre aktiviteter, der faciliterer denne borgerinddragelse,
og her har vi brug for din hjælp.
I denne stilling vil du hjælpe med gennemførelsen af to forskellige aktiviteter:
-

Den første er en borgerinddragelse, hvor almindelige borgere giver feedback til virksomheder om
deres robotter. Her får du mulighed for at være med til at skrive og opsætte det indhold, borgerne
skal tage stilling til og derefter hjælpe med at analysere resultaterne og skrive rapporter til
virksomhederne.

-

Den næste aktivitet er en række co-creation-workshops, hvor robotvirksomheder kan teste og
udvikle robotløsninger i samarbejde med slutbrugere. Her vil du få indflydelse på designet af
metoden og hjælpe med at rekruttere deltagere til workshopperne.

Som praktikant på projektet vil du få berøring med:
-

Udvikling af metode og design for 4 co-creation workshops på tværs af Europa

-

Planlægning af co-creation workshops

-

Rekruttering af virksomheder til workshops

-

Rekruttering af slutbrugere til workshops

-

Analyse af borgers input fra en borgerkonsultation

-

Assistance i at skrive rapport

Vi tilbyder dig:
-

Mulighed for studiejob før opstart – og evt. også efter

-

Øvelse i at anvende forskellige metoder indenfor co-design og borgerinddragelse

-

Udviklet kendskab til robotteknologi

-

Et netværk indenfor robotsamfundet i Danmark og Europa

-

En flad organisationskultur med stor medindflydelse på beslutninger

-

Selvstændige opgaver og projekter
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-

Lydhørhed overfor nye initiativer og ideer – man kan være primus motor og starte ting op selv

-

Hyggeligt praktikantkontor med socialt samvær med de andre praktikanter og resten af huset

-

Et grundigt introduktionsforløb hvor projektet og ansvarsområder bliver introduceret

Vores ønsker til dig:
-

Du er i gang med en videregående uddannelse – gerne på kandidatniveau

-

Du er god til at skrive – også på engelsk

-

Du har en interesse for borgerinddragelse, co-design, co-creation eller robotter

-

Det er en fordel, hvis du har indblik i co-creation, brugerinddragelse, eller lignende fra dit studie.
Men vi er også interesserede i praktikanter, der ikke har haft berøring med området

-

Du har mulighed for at begynde som lønnet student fra april/maj frem til august

Hvem er vi?
Teknologirådet er en not-for-profit organisation, som arbejder for at skabe fællesskab om samfundets
udvikling både nationalt og internationalt. Det kan kun opnås gennem konstruktive processer, hvor alle
bidrager. Vi har mere end 30 års erfaring med at inddrage borgere og øvrige relevante parter i
beslutningsprocesser på en måde, hvor de bliver klædt på til at deltage kvalificeret i løsningen på konkrete
problemstillinger i samfundet.
Vores team består af akademiske projektledere indenfor et bredt kompetenceområde, dygtige og ambitiøse
studentermedhjælpere, og ikke mindst – seje praktikanter der får det hele til at lykkedes.
Praktisk:
-

Praktikantstillingen er ulønnet, og løber fra september-januar 2022

-

Praktikantstillingen er på 30 timer, således at én dag om ugen vil være sat af til dit studie eller din
praktikopgave

-

Studenterstillingen fra april/maj – august vil være lønnet og 15 timer/ugen

-

Teknologirådet ligger i Hvidovre på Arnold Nielsens Boulevard 68E

-

Der vil være mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag

-

Ansøgningsfrist er hurtigst muligt, og vi holder samtaler løbende

-

Send din ansøgning til praktik@tekno.dk og skriv “Student til Robotics4EU” i emnefeltet

-

Ved spørgsmål til stillingen kontakt venligst Teamleder Mette Vinggaard Hellerung på
mvh@tekno.dk eller ring på 31 75 96 02
Vi ser frem til at høre fra dig.

