Dansk Design Center søger praktikant til Danish Design Award til foråret 2022
Vil du være med til at uddele Danmarks designpris?
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.
Vi søger en praktikant, der vil bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere Danish Design Award i samspil med
vores netværk og samarbejdspartnere. På forårssemestret 2022 vil du blive en del af både mødet, hvor juryen
beslutter, hvem priserne skal tildeles samt af det store award show, hvor priserne uddeles.
Som praktikant vil du få stort indblik i de nye tendenser indenfor danske designløsninger, der gør en forskel i vores
samfund. Det kan være alt fra nye møbler, der er produceret af nye materialer til digitale platforme, der forbedrer
vores arbejdsliv eller sundhedsløsninger, der skaber bedre patientoplevelser.
Du vil stifte bekendtskab med projektstyring, samarbejde og koordinering med eksterne samarbejdspartnere, 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. Danish Design Award ledes i et
samarbejde mellem Dansk Design Center og Design denmark.
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.
Interesseret?
Send din ansøgning, CV og dokumentation for, at du er under relevant uddannelse til job@ddc.dk. Skriv “praktik” i
emnefeltet. Frist for at indsende ansøgning er den 5. december 2021, hvorefter der vil være samtaler.

Dansk Design Center søger praktikant til Social innovation til foråret 2022
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 Sidsel Winther på mail swi@ddc.dk eller tlf. +45 2551
8288.
Interesseret?
Send din ansøgning, CV og dokumentation for, at du er under relevant uddannelse til job@ddc.dk. Skriv “praktik” i
emnefeltet. Frist for at indsende ansøgning er den 5. december 2021, hvorefter der vil være samtaler.

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, du skal derfor være under uddannelse for
at komme i betragtning. Du vil også skulle kunne kommunikere på dansk og engelsk i skrift og tale for at komme i
betragtning.
Dansk Design Center dækker udgifter til frokost, IT-udstyr mv. Du vil have din dagligdag på enten vores kontor i
København.
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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.

