KOMMUNIKATIONSPRAKTIKANT TIL TEKNOLOGIRÅDET
SPIDSER DU ØRER, NÅR DU HØRER OM DEMOKRATI, TEKNOLOGI OG KLIMA? VIL DU BIDRAGE TIL EN BEDRE
VERDEN? OG FÅR DU ENERGI AF AT PRODUCERE FÆNGENDE INDHOLD TIL FORSKELLIGE FORMATER?
Så skal du være kommunikationspraktikant hos os. Her får du både mulighed for at planlægge og producere
kommunikationsprodukter på både dansk og engelsk. Du skal regne med at få en bred vifte af opgaver med
fokus på at levere indhold til hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier, men også at bidrage til
koordineringen af kommunikationsopgaver i danske og internationale projekter.
Vi søger derfor dig, som har det godt i en hverdag, hvor du ikke altid ved hvilke opgaver, der lander på
dit bord. Og som har lyst til at gøre en forskel i en not-for-profit organisation, der arbejder med at finde de
langtidsholdbare løsninger på samfundets komplekse problemer.
VI SØGER DIG SOM
•

Har lyst til at skrive - både kort og langt

•

Gerne vil løfte vores sociale kanaler, særligt LinkedIn, Twitter og YouTube

•

Er nysgerrig og gerne byder ind

•

Er med på at løse ad hoc-kommunikationsopgaver

•

Arbejder struktureret

•

Ikke er bleg for at spørge ind, når du skal formidle komplekst projektindhold

DIN PROFIL OG DET FAGLIGE
Vi forestiller os at du er udadvendt og interesserer dig for at formidle kreativt og professionelt. Du er ved at
tage en relevant kommunikations-, markedsførings- eller journalistuddannelse. Du interesserer dig for at
kommunikere kompliceret stof på en forståelig måde, og kan trives i en hverdag med en bred
opgaveportefølje, hvor du får lov at tage ansvaret.
I Teknologirådet har vi en flad organisationsstruktur, hvor du inviteres til at sætte dit præg på
opgaveløsningen. Du bliver en del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation med engagerede
kollegaer. Som kommunikationspraktikant bliver du ikke blot en del af kommunikationsteamet, men også en
del af et tværfagligt praktikantfællesskab med andre dygtige praktikanter.
PRAKTISK OM PRAKTIKANSÆTTELSEN
•

Stillingen er ulønnet

•

Stillingen løber i forårssemesteret 2023 (datoer aftales nærmere)

•

Du vil arbejde fast på vores kontor i Hvidovre (hjemmearbejde efter aftale

•

Ansøgningsfristen er hurtigst muligt, vi ansætter løbende

•

Der afholdes samtaler løbende - Så send gerne din ansøgning i dag

•

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anja Nyvold på an@tekno.dk

•

Send ansøgning og CV til Praktikant@tekno.dk, mrk. “Kommunikationspraktikant”

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

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.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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