Studentermedhjælper til EU-projektet SocKETs

Vi leder efter en studentermedhjælper til EU-projektet ‘Societal Engagement in Key Enableling
Technologies (SocKETs)’. Det er et EU-støttet innovationsprojekt, hvor vi sammen med andre
europæiske projektpartnere afprøver metoder til borgerinddragelse i industrien.
Din primære opgave vil være at aflaste SocKETs-teamet med at arrangere og afholde en workshop,
indsamle og strukturere erfaringer og værktøjer til borgerinddragelse i industrien for så at
digitalisere disse erfaringer og værktøjer i vores ‘authoring-tool’, samt diverse ad hoc-opgaver.
Andre typiske opgaver er bl.a. at researche, bistå teamet med udvikling af projektet, skrive
referater, arrangere og sørge for praktiske detaljer omkring konferencer, møder m.v.
Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt indenfor de rammer, der gives. Der vil være god
mulighed for at arbejde hjemmefra på tidspunkter der passer dig.
Kvalifikationer/krav
Stillingen kræver, at du er studerende på en videregående uddannelse. Det er en fordel at have
studeret et par år, men du skal også gerne have lidt tilbage af dit studie. Vi forestiller os, at du
læser bæredygtigt design, kommunikation, teksam, digitalt design, teknoantropologi,
samfundsvidenskab eller andet lignende. Derudover har du erfaring med, eller er nysgerrig på,
samfund og teknologi.
Opgaver
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I samarbejde med en projektleder skal du sørge for de praktiske detaljer omkring en
stakeholderworkshop, som finder sted i efteråret 2022 (invitationer, program, bestilling af
lokale, bordopstilling, navneskilte, mikrofoner, frokost, referat etc.)
Finde egnede deltagere/interessenter til workshoppen om værktøjer til borgerinddragelse i
industrien (nye banebrydende teknologier)
Hjælpe teamet med at indsamle og strukturere værktøjer til borgerinddragelse
Værktøjerne skal du bistå til at digitalisere og præsentere i vores ‘authoring tool’ som skal
munde ud i en online ’toolbox’ og en håndbog (pdf)
Formulere spørgsmål til undersøgelser og spørgeskemaer
Deltage i ugentlige teammøder og bidrage til koordinering og løbende opgaveløsning i
projektet
Researche og finde materiale, der kan være relevant for projektet såsom rapporter,
avisartikler og projekter
Finde konferencer og arrangementer som kunne være relevante for projektet at deltage i
Udarbejdelse af rapporter, artikler, posts, referater og andet materiale i forbindelse med
projektet
Eventuelt hjælpe til på andre projekter (hvis de er presset på tid)
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Om os
Fonden Teknologirådet er en not-profit virksomhed. Vi arbejder for udviklingen af et
samarbejdende demokrati, hvor samfundets udfordringer analyseres, debatteres og håndteres
gennem veltilrettelagte, fair og demokratiske processer. Vi har kontor i Hvidovre, og er omkring 45
kolleger heraf en håndfuld dygtige studenter og praktikanter.

Løn og ansættelse
I første omgang ansættes du i en projektansættelse til sommeren 2023, hvor SocKETs-projektet
slutter. Herefter er der gode muligheder for at blive ansat på andre projekter, enten som student
eller som færdiguddannet.
Aflønning på HK studentersats/timeløn, og ansættelse 10-15 timer om ugen, i praksis kan det dog
svinge meget i forhold til projektets aktivitetsniveau.
Du bliver ansat på SocKETs- projektet hos teamleder Kathrine Collin Hagan, og kommer i det
daglige til at samsamarbejde mest med projektlederen, som står for workshop og toolbox.
Tiltrædelse maj/juni eller efter sommerferien. Vi holder samtaler løbende.
Send din ansøgning til: ’job@tekno.dk’ og skriv ’sockets student’ i emnefeltet.
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