
Design denmark søger praktikant 
til Danish Design Award 2019
 
Vi søger en dygtig og selvstændig praktikant med talent for projektledelse og 
kommunikation. Du vil blive en del af Design denmarks (Dd) sekretariat men arbejde på 
projektet Danish Design Award, som Dansk Design Center og Dd projektleder samme. 

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.  

Som vores kommende praktikant vil du i denne stilling alene arbejde med Danish 
Design Award projektet. Du vil få ansvar for dine egne delprojekter og dertil målsæt-
ninger. Herunder finer du eksempler på opgaver til den kommende praktikant: 

- Deltage i planlægningen og udførelsen af jyrymøde (hvor vinderne til DDA findes) 
-  Deltage i udviklingen af awardshow 2019 
- Kommunikation med shortlistede, finalister og vindere 
- Bistå kommunikationsteamet med tilrettelæggelse af pressemeddelser, pitches  
 og andre værdiskabende opgaver i kommunikationsteamet. 
- Bistå i opdatering hjemmeside tekster og poste på sociale medier
- Opdatere presselister og databaser 
- Herunder skrive udkast til pressemeddelelser, cases og nyheder til hjemmesiden 

Du vil blive en del af vores team i København og vil få en unik mulighed for at lære, 
hands on, hvordan Danish Design Award bliver skabt i tæt samarbejde med DDC. 

Hvem er du:
- Du er studerende på en relevant videregående uddannelse 
- Du kan arbejde selvstændigt og i teams 
- 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 er glad for struktur, målsætninger og projektledelse
- Du har praktisk erfaring med sociale medier (FB, Instagram, Linkedin) 
- Du arbejder fokuseret, selvstændigt og grundigt i et travlt arbejdsmiljø
- Du er måske 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 1/11 2018. Du er velkommen 
til at kontakte os på 2713 6193 eller sende en mail til kla@designdenmark.dk 

Om Danish Design Award 
Danish Design Award sætter fokus på effekten og værdien af design, hylder virk-
somheder og designere på tværs af landet og viser den forskel, deres løsninger gør i 
industrien, samfundet og hverdagslivet.
Danish Design Award samler designbranchen og hele landet om en årlig mega-    
designbegivenhed, der fejrer den forskel design kan gøre.

Læs mere her og her.


