
Skal du være Design denmarks 
nye praktikant i foråret 2019?
Vi søger en dygtig og selvstændig praktikant med talent for grafisk design og 
kommunikation - eller en kommunikationsprofil med evner indenfor video og 
audio medier til Design denmarks kontor i København. 

I Design denmark tror vi på design. Vi tror på effekten af design. Vi tror på at dansk design 
kan noget særligt, og at Danmark skal bibeholde sin status som Designnation. Vi tror på 
at alting starter med design, og at design ikke bare skal redde verden, men også gøre 
den bedre. Vi tror på at ikke bare designbranchen vil vækste i fremtiden, men også at det 
øvrige erhvervsliv skal vækste via design. Det er om denne overbevisning vi står sammen i 
Design denmark. Du kan sammen med ca. 600 medlemmer, være med til at styrke dansk 
design i ind- og udland.

Som vores kommende kommunikationspraktikant får du gode muligheder for at sætte dit 
præg på vores kommunikationsaktiviteter, og du bliver involveret i en 
række forskellige arbejdsopgaver – fx: 

- Opdatere hjemmeside og sociale medier og bidrage til udviklingen af disse
- Udvikle identiteter til vores arrangementer i form af invitations- og tværmedialt  
 grafisk materiale/identiteter
- Sammensætte ’content kits’ til vores forskellige strategiske værktøjer: Jobbørs,   
 Designkalenderen, Designdenmark.dk og vores nyhedsbrev. 
- Assistere i planlægningen og afholdelse af div. events og arrangementer 
- Forefaldende opgaver der vedrører Design denmarks drift 
- Opdatere presselister og databaser 
- Skrive udkast til pressemeddelelser, cases og nyheder til hjemmesiden 

Du vil blive en del af vores team i København, med kontakt også til holdet i Aarhus, og du 
vil få en unik mulighed for at lære, hands on, hvordan man formidler design som en bran-
cheorganisation i udvikling. 

Hvem er du:
- Du er studerende på en relevant videregående uddannelse 
- Du er ikke bar iderig - du kan også følge ting til dørs
- Du trives i et lille og agilt team
- Du har en naturlig interesse for design
- Du er god til at formulere dig skriftligt og kan vinkle en historie
- Du har praktisk erfaring med sociale medier (FB, Instagram, Linkedin) 
- Du arbejder fokuseret, selvstændigt og grundigt i et travlt arbejdsmiljø
- Du er flydende udi Adobe-pakken eller har kendskab til lyd/
 videoredigeringsprogrammer og kan optage lyd. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inklusiv CV – ansøgningen sendes til 
projektleder Kristine Lauritsen kla@designdenmark.dk. 

Stillingen ses gerne besat hurtigst muligt. Deadline for ansøgning 15/10 2018. Du er vel-
kommen til at kontakte os på 2713 6193 eller sende en mail til kla@designdenmark.dk 

Om Design denmark
Design denmark er Danmarks største uafhængige brancheorganisation. Vi arbejder hver 
dag for at demonstrere og formidle de positive effekter af design, for at sikre at designere 
og designbranchen opleves som professionel, kreativ og innovativ og ikke mindst for vores 
godt 600 medlemmer.  

Læs mere om Design denmark her

http://www.designdenmark.dk
http://www.designdenmark.dk

