
 
 

 

Vi søger en senior konceptudvikler der insisterer på at sætte aftryk i verden 
 

• Brænder du for design, især social design, og har du solid erfaring med at facilitere 
designprocesser? 

• Er du nysgerrig på fremtidsdesign og scenarier? 
• Ser du nye muligheder og tager teten for at omsætte dem og igangsætte nye konkrete initiativer og 

samarbejder, der gør en forskel? 
• Kan du navigere dygtigt blandt mange forskellige aktører og samarbejdspartnere og skabe 

relationer og eksperimenterende samarbejder? 
 
Så er det måske dig, vi søger! 
 
I DDC – Dansk Design Center er vores mission at anvende design som mindset og metode til at skabe nye 
løsninger på kritiske samfundsudfordringer. Vi har brug for en ny kollega, der kan hjælpe os med at udvide og 
skalere vores indsatser for at skabe et mere omsorgsfuldt og inkluderende samfund, hvor vi har evnen til 
både at forestille os, men også realisere radikale forandringer. Vi kalder det Social Transition. 
 
På vores kerneområde Social Transition sætter vi bl.a. fokus på at skabe en fremtid med bedre mental trivsel 
for unge og sætter nye perspektiver på den demografiske udvikling i vores samfund, herunder den voksende 
gruppe ældre. Desuden udforsker vi, hvordan etiske digitale løsninger kan bidrage til at skabe nye relationer 
og øget sammenhængskraft i samfundet – særligt hos unge.    
 
Vi mobiliserer en lang række aktører, både den private sektor – fra startups og SMV’er til større 
virksomheder – og den offentlige sektor til at bidrage med konkrete løsninger og gentænke 
velfærdssamfundets nuværende tilgang til borgerne og kunderne. 
Vi tror på, at design kan hjælpe med at skabe en verden, hvor mennesker trives og lever meningsfulde liv.  
 
Du træder ind i et dedikeret team og skal bygge videre på eksisterende partnerskaber i initiativet Nye Dage, 
men også opdyrke nye partnerskaber sammen med teamet. Dertil vil du bidrage til udvikling og ledelse af 
nye indsatser i vores missionsarbejde for at skabe bedre trivsel for unge.  
 
Du vil indgå i et fagligt miljø omkring Social Transition, sparre med dine kollegaer og bidrage med din dybe 
erfaring, nysgerrighed og viden til nye eksperimenter og indsatser. Vi er ambitiøse på designs vegne og 
visionære med vores projekter – vi har et højt fagligt miljø og også høj grinefaktor.  
 
Vi arbejder aldrig alene, så dit arbejde vil være i tæt samarbejde og alliancer med fonde, virksomheder, 
designere og interesseorganisationer på tværs af sektorer – både herhjemme og globalt.  
 
Vi ser, at du har minimum fem års erfaring fra velfærdsområdet i bred forstand. Det kunne være fra det 
private, offentlige eller en NGO, og gerne med kendskab til at gennemføre større strategiske projekter; 
enten som forretningsudvikler, procesansvarlig eller konsulent. Vi forestiller os, at din uddannelsesbaggrund 
er indenfor design, antropologi, sociologi, innovationsledelse, strategi eller forretningsudvikling.  
 
I DDC har vi organiseret os ud fra vores menneskesyn, og det vi positivt tror på om mennesker. Vi praktiserer 
selvledelse, har ingen afdelinger, men i stedet forpligtende faglige miljøer.  Beslutninger træffes dér, hvor 



 
 

der er mest viden tilstede, nemlig i projekterne. Vi har kontorer i København og Kolding – og kan tilbyde 
fleksibel arbejdstid og -sted.  
 
Vi er nysgerrige på dig som person – din motivation, din erfaring og dine interesser, og glæder os til at læse 
en kort ansøgning og CV fra dig sendt til job@ddc.dk. 
 
For at skabe det bedste match mellem os, dig og resten af organisationen er ansættelsesprocessen 
dialogbåren og vil så vidt muligt afspejle det miljø og den hverdag, du bliver en del af. Vi tager ansøgere ind 
løbende og skal senest have en ny kollega, der starter hos os d. 1. august 2022. 
 
Er du nysgerrig og har spørgsmål til jobbet, så ring til Director of Social Transition, Sara Gry Striegler på +45 
61 10 47 78. 
 
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, 
handicap, religion eller alder. Det er en fordel, men ikke et krav, at tale og læse dansk samt have kendskab til 
det danske velfærdssystem. 
 

 


