Praktikant til projekt om grøn omstilling og demokratisk fornyelse
Vær med til at udvikle og drive det internationale netværk for klimaborgerting sammen med de
fremmeste forskere og projektledere på området.
KNOCA (knowledge network on climate assemblies) er drevet af Teknologirådet i samarbejde med
University of Westminster og European Climate Foundation. Projektet søger både at forbedre
klimaborgertingsprocesser og deres politiske indflydelse, at forstå og dokumentere eksisterende
klimaborgerting for at identificere best practice og samtidig være ’go-to-place’ for dem, der søger
viden om klimaborgerting. Som praktikant på KNOCA vil du få mulighed for at arbejde både
praktisk og analytisk samt opbygge et international netværk blandt forskere og praktikere, der
arbejder i spændingsfeltet mellem grøn omstilling og demokratisk fornyelse.

Med andre ord vil dine arbejdsopgaver inkludere
•
•
•
•

Dokumentation og analyse af eksisterende klimaborgerting
Deltage i møder, webinarer og workshops, samt tage referater og styre teknikken
(netværkets aktiviteter foregår online)
Lave medlemsanalyser og deltage i strategiske overvejelser omkring netværkets udvikling
Deltage i udviklingen af netværksaktiviteter og vejledninger omkring ‘best practice’

Du får konkret erfaring med:
•
•
•
•
•

Indblik i klimaborgerting både teoretisk og praktisk
Ansvar for afgrænsede opgaver
Internationalt netværk
Stor fleksibilitet
En dagligdag med kompetente kollegaer og ligesindede praktikanter

Hvem er du?
•
•
•
•

Kandidatstuderende på en natur- eller samfundsfaglig uddannelse
Interesseret i den grønne omstilling, og hvordan den kan foretages på demokratisk vis
Vi forventer ikke at du har en masse erfaring indenfor området, blot at du gerne vil lære
mere om klimaborgerting og projektarbejde
Stærk mundtlig og skriftlig kommunikatør på dansk og især engelsk, da projektet er
internationalt

Fonden Teknologirådet ∙ Arnold Nielsens Boulevard 68E ∙ DK - 2650 Hvidovre
www.tekno.dk ∙ tekno@tekno.dk ∙ T. +45 33 32 05 03 CVR: 34577358

Hvem er vi?
Teamet består af projektledere Frederik Langkjær, Stine Skot og Mark Hessellund Beanland, samt
vores kommunikationsafdeling der også er tilknyttet projektet, dertil vil du også deltage i onlinemøder med KNOCAs eget team.

Om Teknologirådet
Teknologirådet er en not-for-profit fond med 30 års erfaring i inddragelsesprocesser og rådgivning
indenfor demokrati, teknologi og klima. Vi arbejder for at finde robuste løsninger på komplekse
samfundsudfordringer. Vi er aktive både nationalt og internationalt. Fx har vi udviklet det første
klimaborgerting i Danmark, og vi er den eneste danske organisation, der har været med til at løfte
‘Conference of the Future of Europe’ - Europas største borgerinddragelsesprojekt nogensinde.
Som hus er vi specialiseret indenfor forskellige fagområder, men deler en fælles faglighed omkring
inddragelse. Fonden Teknologirådet er præget af kollegaer, der alle brænder for deres
fagområder, samtidigt med at vi er en social arbejdsplads, hvor vi interesserer, og bekymrer os for
hinanden. Kulturen kan, derfor bedst beskrives som en ”åben-dør-kultur”, hvor man altid kan gå til
kollegaer med både små og store spørgsmål.

Praktisk
-

Praktikken er ulønnet
Den løber fra september 2022 til januar 2023 - vi er fleksible mht. datoer
Der mulighed for både at arbejde fra Teknologirådets kontor og hjemme
Ansøgningsfrist er hurtigst muligt, og vi ansætter løbende
Arbejdsplads: Fonden Teknologirådet, Arnold Nielsen Boulevard 68e, 2560 Hvidovre
Send din ansøgning til praktikant@tekno.dk og skriv ‘Praktikant KNOCA’ i emnefeltet
Kontakt praktikantkoordinator Natalie Roosta tlf. 53 56 05 66 og nr@tekno.dk, hvis du har
spørgsmål til praktikforløbet

Vi ser frem til at høre fra dig
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