Bliv en del af holdet bag det største EU-projekt nogensinde! Vi søger lige nu en
praktikant til The Human Brain Project
I 2023 bevæger vi os ind i sidste halvår af det 10-årige EU-flagskibsprojekt the Human Brain Project, og du
kan lige nå at være med på rejsen. De sidste 2,5 år har Teknologirådet blandt andet arbejdet med
Community Building og Co-Creation med visionen om at bringe forskere indenfor neuroscience fra hele
Europa tættere sammen.
Synes du at Co-Creation og Community Building lyder spændende?
Så kan du meget vel være vores kommende praktikant i the Human Brain Projects Community Building
team, her arbejder vi nemlig med en bred palette af inddragelse, og i foråret 2023 har vi en række
spændende events på programmet, hvor vi har brug for dig og dine kompetencer. Fælles for vores event er
at samle relevante aktører indenfor neuroscience - fx forskere, repræsentanter fra industrien og
patientorganisationer til faglige diskussioner indenfor neuroscience og hjerne-relaterede teknologier - fx
kunstig intelligens og robotteknologi. Ideen er at bygge bro mellem faglige discipliner og støtte op om en af
Europas største forskningsinfrastrukturer.
Som praktikant vil du blandt andet…
• Assistere projektledere i forbindelse med udvikling og koordineringen af events og workshops
• Få mulighed for at prøve kræfter med internationale samarbejder
• Bidrage til løbende at formidle aktiviteter og resultater både internt og eksternt
• Hjælpe til med rejseplanlægning
• Få stor indsigt i inddragelse af stakeholders, metodeudvikling, projektledelse og facilitering i
forbindelse med online såvel som fysiske workshops
• Blive en del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation med engagerede kollegaer
Vi forestiller os at du…
• Er i gang med en videregående uddannelse
• Har interesse for Inddragelse, Co-Creation og Community Building
• Interesserer dig for at formidle kreativt og professionelt
• Er nysgerrig og har lyst til at lære
TEKNOLOGIRÅDET OG DET PRAKTISKE
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.
Fonden Teknologirådet ∙ Arnold Nielsens Boulevard 68E ∙ DK - 2650 Hvidovre
www.tekno.dk ∙ tekno@tekno.dk ∙ T. +45 33 32 05 03 CVR: 34577358

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 dit CV og en motiveret ansøgning til praktikantkoordinator 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 Facebook og LinkedIn. Du er også velkommen til at ringe til Natalie på +45 53 56 05 66.
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