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PRAKTIKANT TIL EUROPÆISKE BORGERPANELER 

Vær med til arbejdet med at bringe hundredvis af europæiske borgere sammen for at tale om vigtige emner 

og udfordringer, som EU arbejder med. I Teknologirådet arbejder vi med at designe, planlægge og afvikle 

tværeuropæiske borgerpaneler. Borgerne kommer fra alle EU’s lande og mødes over tre weekender for at 

drøfte og lave forslag, til hvad vi skal gøre med madspild, uddannelsesmobilitet og ’virtual worlds’. 

Borgerpaneler på tværs af EU er blevet udført én gang før som led i Konferencen om Europas Fremtid, men 

det er stadig pionerarbejde, og du kommer med på holdet.  

Du vil blive tilknyttet et team i Teknologirådet, som er en del af en europæisk arbejdsgruppe, der laver 

borgerpaneler for EU-kommissionen.  

 

Konkrete opgaver og ansvarsområder 

• Assistere projektteams i at lave drejebøger og mødeplanlægning 

• Deltage i arbejdsmøder med vores partnere fra Tyskland, Spanien og Frankrig 

• Deltage i Teknologirådets indsatsgruppe, som arbejder med borgerinddragelse - Her finder gode 

metodiske diskussioner sted og nye aktiviteter udvikles (møder hver anden uge af en times varighed) 

• Assistere teamet med at udvikle arbejdsdokumenter med automatisk oversættelse, som skal bruges i 

gruppearbejdet på borgerpanelerne  

• Kommunikationsopgaver for at udbrede kendskabet i Danmark til borgerpanelerne 

• Hjælpe til med rejseplanlægning 

 

Vi tilbyder dig 

- Kendskab til nye innovative demokratiformer 

- Erfaring med deltagerdemokrati og borgerinddragelse i praksis 

- Indsigt i EU, vigtige dagsordner og organisatorisk opbygning 

- Selvstændigt ansvar (under vejledning – du står aldrig alene)  

- En eller flere rejser til Bruxelles hvor borgerpanelerne mødes og arbejder 

 

http://www.tekno.dk/
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Vores ønsker til dig 

- Uddannelse og interesse indenfor EU, samfund, inddragelse og demokrati  

- Er med på at arbejde i nogle weekender (Bruxelles og online) 

 

OM 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 er 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.  

  

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! 
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