
 
 

 

Dansk Design Center søger praktikanter til foråret 2022 
 
Vil du være en del af Dansk Design Center? Som praktikant i Dansk Design Center vil du i tæt samarbejde med husets 
projektledere og eksterne samarbejdspartnere bidrage til designdrevne forløb, der kan tilføre værdi til erhvervslivet og 
andre organisationer. Vi arbejder for at realisere en række projekter, der alle har fokus på at afprøve nye måder at bruge 
design på.   
  
Du skal være under uddannelse samt kunne kommunikere på dansk i skrift og tale for at komme i betragtning. Vi søger 
studerende med kompetencer indenfor forskellige områder, det gælder fx design, business, kommunikation, læring, 
analyse, policy, administration og antropologi. 
  
Vi søger dygtige praktikanter til følgende projekter:  
 
Design i byudvikling 

Dansk Design Center arbejder med at udforske og styrke designs rolle i byudvikling. Vi bringer virksomheder, borgere 
og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe vores byer. Det sker i flere 
forskellige byorienterede projekter. Dette omfatter bl.a. vores projekter REFLOW og CENTRINNO. I REFLOW arbejdes 
der med udvikling og test af nye metoder til at skabe mere cirkulære byer. CENTRINNO har fokus på at bruge den 
industrielle arv som driver for byudvikling i europæiske byer. Vi søger en praktikant med kompetencer indenfor f.eks. 
byudvikling, design eller antropologi.  
 
Du vil få indsigt i designdrevne forløb og vil i tæt samarbejde med projektleder og eksterne samarbejdspartnere bidrage 
til f.eks. at udvikle og gennemføre workshops og hjælpe med at samle op på interviews, foretage koordinerende arbejde 
samt gennemføre research og analyser. Du bliver en fast del af vores projektteam og vil deltage i både interne og 
eksterne møder. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Cecilie Bang Schulze på mail csc@ddc.dk eller tlf. +45 
2618 6306. 
 
Social innovation 
I Dansk Design Center arbejder vi målrettet med at bringe designmetoder i spil på velfærdsområdet sammen med 
offentlige organisationer og private virksomheder, så vi sammen kan gentænke og transformere vores velfærdssystem 
mod fremtiden. Med projektet Nye Dage har Dansk Design Center taget initiativ til at samle en partnergruppe af 
offentlige og private aktører til et visionært samarbejde, hvor vi i fællesskab har udviklet fremtidsscenarier for fremtidens 
ældreliv. Projektet er i en fase, hvor der igangsættes lokale eksperimenter hos projektets fem offentlige partnere.  
 
Der vil også være opgaver forbundet med vores projekt Kote 0, hvor vi sammen med nationale partnere opbygger en 
platform og infrastruktur for Social Innovation i Danmark. Projektet er del af et arbejde der går på tværs af alle EUs 
medlemslande, og der vil derfor også indgå en del international aktivitet og videndeling. 
 
Vi søger en praktikant der ønsker indblik i projektstyring, facilitering af workshops samt en dybdegående indsigt i, 
hvordan designmetoder og scenariedesign kan bruges til at innovere den offentlige sektor. Du vil bistå med at udvikle, 
koordinere og deltage i workshops. Yderligere vil du komme til at arbejde med kortlægning, analyser, og 
materialeproduktion omkring scenarier. Du bliver en fast del af både projektholdet samt holdet, der arbejder med at 
sætte fokus på unges mentale sundhed, som er en tværgående indsats i vores projekter inden for sundhed, velfærd og 
social innovation. En sundhedsfaglig og/eller samfundsfalig baggrund vil være en fordel, men andre fagligheder er også 
meget velkomne, hvis du har viden og nysgerrighed inden for feltet.  
 



 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Sara Gry Striegler på mail sgs@ddc.dk eller tlf. +45 6110 
4778 
 
Open Source og Distributed Design 
Hvis vi skal løse verdens sociale og klimamæssige udfordringer har vi ikke tid til at vente på patentadvokater og lange 
rigide forsyningskæder. Derfor arbejder Dansk Design Center for en radikal, åben og community-baseret tilgang til 
produkt- og forretningsudvikling bl.a. gennem projektet OPENNEXT (www.opennext.eu). I samarbejde med et stort 
europæisk konsortium leder Dansk Design Center europæiske virksomheder gennem et forløb, der tager dem fra idé til 
testet prototype samt både produkt- og kommercielt roadmap ved brug af open source designmetoder. Indtil videre 
har vi arbejdet med alt fra open source el-biler og DIY cargo bikes til et videnskabslaboratorie i bukselommen, 
luftkvalitetssensorer og modulære møbler.  
 
Som praktikant vil du blive en integreret del af vores projektteam. Du vil tage aktiv del i projektudviklingen og få tildelt 
eget ansvar – selvfølgelig under vejledning af både projektlederen, og de specialister vi har i teamet inden for industriel 
design, åben produktudvikling og kommunikation. Du vil få indblik i en ny og fremadstormende tilgang til innovation samt 
de designmetoder, som understøtter dem. Mere konkret vil du være med til at facilitere workshops, producere 
designguides og værktøjer samt arbejde med at formidle indholdet på en kreativ og forståelig facon til europæiske 
virksomheder. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Frederik lean Hansen på mail flh@ddc.dk eller tlf. +45 
3136 4700. 
  
The Treat – Forretningsudvikling af kunstinstitutioner 
I samarbejde med Nordisk Kulturfond og Bikubenfonden skal Dansk Design Center bidrage til en langsigtet og 
bæredygtig udvikling og internationalisering af kunstinstitutionen Ariel og Statens Museum for Kunsts event SMK 
Fridays. Formålet med udviklingsforløbet er at bidrage til, at kunstinstitutionerne får ny og bedre indsigt i og overblik 
over forretningsstrategi og potentialer. I projektet vil du få indblik i projektstyring, designværktøjer, praktisk erfaring med 
at afholde workshops, indblik i kunstinstitutioner samt forretningsudvikling af disse.  
 
Som praktikant vil vil bidrage med at identificere og udvikle en række konkrete udviklingsaktiviteter, som adresserer 
institutionernes reelle muligheder og behov for udvikling, samt gennemføre aktiviteter, som styrker institutionernes 
langsigtede forretningsudvikling, økonomiske bæredygtighed og internationale virke. Du vil indgå i et tæt samarbejde 
med projektledere, og samarbejdspartnere, og du bliver en fast del af vores projektteam og vil deltage i både interne og 
eksterne møder. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Christina Melander på mail cme@ddc.dk eller tlf. +45 
2946 2922 
 
Danish Design Award 
Danish Design Award er Danmarks store nationale designpris, som hylder virksomheder og designere for den forskel, 
deres løsninger gør. Prisen uddeles årligt i en række forskellige kategorier, som understreger, at design kan skabe værdi 
inden for rigtig mange områder som fx sundhed, byliv, arbejdsliv og mange flere. Danish Design Award ledes i et 
samarbejde mellem Dansk Design Center og Design denmark. 
 
Vi søger en praktikant, der vil bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere Danish Design Award i samspil med vores 
netværk og samarbejdspartnere. Forårssemestret 2022 byder konkret på udvikling, planlægning og afvikling af både 
jurymøde og awardshow samt annoncering af finalister og kommunikationskampagner. Som praktikant vil du få stort 
indblik i projektstyring, samarbejde og koordinering med eksterne samarbejdspartnere, afvikling af både små og store 
events, arbejde med formidling og kommunikation af værdien af dansk design og få mulighed for at medudvikle på 
formatet for Danish Design Award. Du bliver en fast del af projektholdet og vil følge projektet tæt. 
 



 
 

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Amalie Ingemann på mail 
aih@ddc.dk eller tlf. +45 2759 9783. 
 
Design startups 
Som praktikant på vores programmer målrettet startups bliver du en fast del af teamet, og vil indgå i den daglige drift og 
udvikling af vores projekter rettet mod iværksættere. Du vil blive tilknyttet inkubatoren Innofounder og/eller 
acceleratoren Beyond Beta, hvor du blandt andet vil bistå i udviklingen og tilrettelæggelsen af workshops, 
udviklingsforløb og læringsopsamlinger. Design er en vigtig brik i udviklingen af vores deltageres forretning, teams og 
produkter/services. Du vil derfor både blive klogere på iværksætteri og strategisk forretningsudvikling, samt hvordan 
designmetoder bringes i spil til at bygge og udvikle bæredygtige forretninger.  Herudover er der altid mulighed for at 
være med på de mange spændende ting, der sker på tværs af DDC. 
  
Vi søger en praktikant, der er nysgerrig på startup-verdenen, og gerne vil bringe designmetoder strategisk i spil ift. 
forretningsudvikling. Det vil være en fordel, hvis du er en selvstændig do’er, der kan lide at tage fat, men også spørger 
om hjælp, når du har brug for det. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enten projektleder Mia M. Steentoft på mail mia@ddc.dk eller tlf. +45 
2883 2105 (Innofounder) eller Frederik Lean Hansen på mail flh@ddc.dk eller tlf. +45 3136 4700 (Beyond Beta). 
 
Cirkulære Byer  
Dansk Design Center arbejder med at udforske og styrke designs rolle i byudvikling. Vi bringer virksomheder, borgere 
og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe vores byer mere innovative og 
cirkulære. 
 
I samarbejde med klyngen CLEAN gennemfører Dansk Design Center et innovationsforløb for seks ambitiøse danske 
byer, der ønsker at arbejde proaktivt og målrettet med konkrete cirkulære udfordringer og målsætninger. Projektet er 
målrettet kommuner, som har høje ambitioner om at arbejde både systemisk og i praksis med lokale cirkulære 
udfordringer i samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og borgere og i tæt sparring med andre danske 
kommuner.  
 
I projektet vil du få indsigt i projektstyring og praktisk erfaring med at udvikle samt facilitere forløb og workshops, hvor 
der er fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. At koordinere arbejdet samt hjælpe med vidensindsamling efter 
forløbet vil udgøre en væsentlig del af arbejdet. Du bliver en fast del af vores projektteam og vil deltage i både interne 
og eksterne møder. 
 
Vi søger en praktikant, som har lyst til at arbejde med, hvordan designdrevne tilgange til bistå disse kommuner med at 
skabe systemiske og holistiske cirkulære byløsninger.. Vi leder derfor efter en profil med kompetencer indenfor 
byudvikling, design, forretningsudvikling eller antropologi.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte senior projektleder Gry Brostrøm på mail gry@ddc.dk eller tlf. 
+453115 8670. 
 
Organisationssupport 
Vil du prøve kræfter med organisationsudvikling og -support? Som praktikant i vores supportmiljø vil du bidrage til at 
løse en lang række administrative opgaver, der bidrager til at udvikle vores organisation, gøre hverdagen lettere for 
vores projektledere og sikre, at vores ledelse har den information, de skal bruge. Du vl bl.a. bidrage til at planlægge og 
afholde fællesmøder, lave analyser og materialer til vores bestyrelse og andre vigtige partnere. Du kommer i denne 
praktikstilling tæt på mange forskellige del af vores organisation og får et stort indblik i vores arbejde. Det primære 
arbejdssted vil være i København.  
  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte stabschef Anne Christine Lyder Andersen på mail acl@ddc.dk eller 
tlf. +45 3131 7374.  



 
 

 
Om praktikforløbet i Dansk Design Center 
Et praktikforløb strækker sig typisk over fire til seks måneder. Opstart vil være den 1.2.2022. Afslutning på forløbet 
aftales individuelt. Praktikforløbet er ulønnet og skal kunne meritoverføres. Dansk Design Center dækker udgifter til 
frokost, IT-udstyr mv. Du vil have din dagligdag på enten vores kontor i Kolding eller i København. 
  
Om Dansk Design Center  
I tætte partnerskaber med erhvervsliv, offentlige og private organisationer samt forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner:  
 

• Udvikler og leder vi eksperimenterende designprojekter fra lille til stor skala  
• Høster vi ny indsigt i sammenhængene mellem design, innovation og vækst  
• Kommunikerer vi om designs værdiskabelse, for dermed at skabe spredning og forankring af designaktiviteter 

nationalt og internationalt.  

Dansk Design Center arbejder for at bruge design til at skabe værdi for den private og den offentlige sektor. Vi fokuserer 
vores projekter inden for tre områder, hvor der er et særligt behov for omstilling i samfundet. Det er den grønne 
omstilling, den sociale omstilling og den digitale omstilling. Du kan læse mere om Dansk Design Centers projekter og 
strategi på vores hjemmeside. 

 
Interesseret?  
Send din ansøgning, CV og dokumentation for, at du er under relevant uddannelse til job@ddc.dk. Skriv i emnefeltet 
hvilket projekt, du søger praktik indenfor. Frist for at indsende ansøgning er den 14. november 2021, hvorefter der vil 
være samtaler.  
 


