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PRAKTIKANT MED INTERESSE FOR INDDRAGELSE, CO-

CREATION OG BÆREDYGTIGHED  

 

Som praktikant hos Teknologirådet vil du blive en del af GreenSCENT, som er et 3-årigt EU-finansieret projekt. 

GreenSCENT udvikler nye grønne uddannelsesforløb, som i fremtiden vil danne grundlag for unge europæeres 

viden om og evne til at deltage i den grønne omstilling, sikring af biodiversitet og miljøet. Hvis du har lyst til 

at gøre en forskel for miljøet og den grønne omstilling og samtidig synes, at inddragelse og co-creation er 

spændende, så er praktikstillingen måske noget for dig.  

 

I projektet er det vores opgave at involvere 56 entusiastiske og motiverede unge på tværs af EU i at medvirke 

til udviklingen af interessante, lærerige og handlingsorienterede uddannelsesforløb i samarbejde med 

eksperter, forskere og interessenter. Ideen er at skabe mulighed for, at unge europæere opnår kompetencer 

til at tage del i den grønne omstilling allerede fra folkeskolen og i deres videre uddannelse. Du vil blandt andet 

komme til at assistere projektledere i forbindelse med udvikling og koordinering af workshops og events, 

løbende formidle vores indsigter og resultater eksternt og internt, samt medvirke til planlægning af fysiske 

workshops i fire forskellige lande. Du vil få stor indsigt i metoder til online borgerinddragelse, design af 

workshops, procesplanlægning og projektledelse.   

 

DIN PROFIL OG DET FAGLIGE   

Vi søger en ambitiøs og selvstændig praktikant til forårssemesteret 2023. Vi forestiller os at du er interesseret 

i klima og bæredygtighed og at du er stærk inden for inddragelsesprocesser, eller har interesse for at blive det. 

Du er ved at tage en relevant uddannelse indenfor eksempelvis kulturformidling, forvaltning, kommunikation, 

pædagogik eller klima og bæredygtighed. Du har lyst til at udvikle og organisere inddragelsesprocesser, 

analysere og formidle resultater, samt tilegne dig erfaring med projektledelse.  

 

Vi har en flad organisationsstruktur, hvor du inviteres til at sætte dit præg på opgaveløsningen, og hvor du 

f.eks. vil få mulighed for at prøve kræfter med internationale samarbejder, inddragelsesmetoder og co-creation. 

Vi tager vores praktikanter seriøst og vi vil udfordre dig og støtte dig i din faglige udvikling. Du bliver en del 

af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation med engagerede kollegaer. Vi har et godt socialt 

fællesskab, og du vil også få mulighed for at være med til fx at planlægge underholdning til vores fredagsbarer, 

sommerfest og lignende.   

http://www.tekno.dk/
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TEKNOLOGIRÅDET OG DET PRAKTISKE  

Teknologirådet er en not for profit, selvejet 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 henimod din 

praktikrapport, vi har 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. Der er som udgangspunkt mulighed for hjemmearbejde en dag om ugen. 

Samtaler bliver holdt løbende, så ansøg snarest muligt.   

  

SKRIV TIL OS!   

Hvis vi har vakt din interesse, så send ansøgning, CV og evt. LinkedIn-profil til praktikkoordinator Natalie Roosta 

på praktikant@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. 

Samtaler afholdes løbende.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 

mailto:praktikant@tekno.dk
https://tekno.dk/
https://www.facebook.com/teknologiradetDBT
https://www.linkedin.com/company/the-danish-board-of-technology-foundation

