
Kommunikationspraktikant hos 
Design denmark i foråret 2023
Vi søger en dygtig og selvstændig praktikant med talent for 
historiefortælling og nyhedskommunikation i tekst, billede og 
lyd til Design denmarks kontor i København. 

Design denmark er Danmarks største sammenslutning af designere og de-
signtænkere. Vi skaber indflydelse og opmærksomhed på værdien af design. 
Vi tror på at dansk design skal spille en global rolle i omstillingen til mere bæ-
redygtige fremtider, og at det er vores rolle som organisation, at skabe gro-
bund for det. 

Som vores kommunikationspraktikant skal du fortælle historier om alt dette. 
Du kommer til at arbejde med spændende cases fra vores medlemmer og 
med stor frihed skabe linjer og stil i formidlingen af dansk designs vigtige rolle 
både i dag og i fremtiden. Dine formater er video, foto og ord. Som kommuni-
kationspraktikant får du gode muligheder for at sætte dit præg på vores kom-
munikationsaktiviteter, og du bliver involveret i en række forskellige arbejds-
opgaver – fx: 

- Skrive pressemeddelelser, cases og nyheder på diverse online kanaler
-  Oversættelsesopgaver
-  Lettere videoredigeringsopgaver
- Opdatering og udvikling af hjemmeside og sociale medier
- Opdatere presselister og databaser 
- Forefaldende opgaver der vedrører Design denmarks drift 
-  Bidrage til kommunikationen omkring Danish Design Award

Hvem er du
-  Du trives i et lille og agilt team med fokus på selvstændig beslutningstagen
- Du har en naturlig interesse for design
- Du er god til at formulere dig skriftligt på dansk og engelsk og kan vinkle  
 en historie 
- Du har praktisk erfaring med sociale medier 
- Du arbejder fokuseret, selvstændigt og grundigt i et travlt arbejdsmiljø

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

Stillingen ses gerne besat hurtigst muligt. Deadline for ansøgning 18/11 2022. 
Du er velkommen 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 ar-
bejder 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 medlemmer.  


