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Praktikant til EU-projekt om genteknologi og dyr – RUMIGEN  

Bliv en del af et større EU-projekt der undersøger, hvordan genteknologi i fremtiden kan anvendes bæredygtigt, 

klimavenligt og med fokus på dyrevelfærd.  

 

I RUMIGEN bringer vi interessenter fra hele landbrugsspektrummet sammen, for at diskutere hvordan og under 

hvilke hvilkår genteknologi kan anvendes ansvarligt i dyreavl. Vi arbejder bl.a. med at kortlægge, hvad den 

tidligere konsensus om genteknologi har været blandt borgere i Europa, og udarbejder scenarier for, hvordan 

genteknologi kan anvendes til at sikre mere genetisk diversitet, forebygge sygdomme og skabe mere 

klimaresistente køer. Scenarierne vil dernæst indgå i en stor europæisk borgerinddragelse om folks holdning 

til anvendelse af genomredigering og andre typer af genteknologi i dyreavl.  

Som praktikant i vores team vil du hjælpe os med at engagere relevante stakeholders i vores arbejde med 

social accept af genteknologi. Du vil assistere med planlægning og facilitering af workshops med en lang række 

internationale organisationer inden for animalsk landbrug. Der vil være rig mulighed for at opnå viden og 

ekspertise inden for genteknologi, landbrug, det naturlige/unaturlige, samt konsensus blandt borgere når vi 

udarbejder et ’accept-rum’ og fremtidsscenarier for anvendelsen af genteknologi. 

Projektet hjælper EU med at kortlægge, hvordan deres lovgivning skal være på dette område i fremtiden, nu 

hvor der er sket så store fremskridt inden for genteknologi det seneste årti. 

Det er et kontroversielt emne at arbejde med, og man skal være klar til at arbejde med stærkt modstridende 

holdninger blandt diverse NGO’er og lobbyorganisationer, når vi navigerer gennem områder som etik, 

dyrevelfærd, bæredygtighed, klimaforandringer etc. 

 

Dit arbejde vil veksle mellem at researche diverse fagområder relateret til projektet. Du vil hjælpe med at 

kortlægge relevante stakeholders, og så kommer du også til at indgå i arbejdet med at udforme materiale, der 

kan bruges til borgerinddragelse. I vores projektarbejde vil arbejdet skifte fra måned til måned afhængigt af 

deadlines for projektet.  

 

Du får 

- Kendskab til genteknologi og forståelse for landbrug 

- Trænet/udviklet kendskab til faciliteringen af workshops 

- Erfaring med borgerinddragelse 

- Arbejde i en flad organisationskultur – hvor du har medindflydelse på beslutninger 

- Selvstændige opgaver/projekter 

- Man kan være primus motor og starte ting op selv - Initiativer og ideer modtages  

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

- Et grundigt introduktionsforløb hvor projektet og ansvarsområder bliver introduceret 
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Vores ønsker til dig  

- Du er i gang med en Bachelor/Kandidatgrad inden for evt. Teknoantropologi eller social science 

(AAU, RUC, KU, SU), Food science (KU), Biotech (DTU, AAU, AU), Fødevarer og innovation (DTU, AU, 

AAU, KU) 

- Det er en fordel hvis du brænder for biotek, bæredygtighed og fødevareinnovation. 

- Du behøver ikke være ekspert på nogle af områderne, men hvis du brænder for at lære nye ting, er 

det et kæmpe plus 

 

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 i efterårssemesteret 2022 

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

praktikopgave 

- Teknologirådet ligger i Hvidovre på Arnold Nielsens Boulevard 68E 

- Ansøgningsfrist er hurtigst muligt, og vi holder samtaler løbende 

- Send din ansøgning til praktik@tekno.dk og skriv “RUMIGEN Praktikant” i emnefeltet 

- Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til projektleder Simon Holstener 

på sh@tekno.dk eller Sara Martinez på scma@tekno.dk 

 Vi ser frem til at høre fra dig. 
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