Vi søger en engageret projektassistent til design i byudvikling
Er du passioneret omkring byer, og vil du arbejde i krydsfeltet mellem design og
byudvikling?
Vi har store ambitioner i DDC - Dansk Design Center og brænder for at gøre en forskel i verden gennem
design.Vi arbejder med at udforske og styrke designs rolle i byudvikling bl.a. ved at bringe virksomheder,
borgere og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe og udvikle
vores byer. Det sker i flere forskellige byorienterede projekter. Vi søger derfor en dygtig projektassistent,
der vil være en del af vores arbejde.
Du kommer bl.a. til at indgå i vores team på EU-projektet CENTRINNO. Her har vi fokus på at bruge den
industrielle arv som driver for byudvikling i europæiske byer. Derudover kommer du til at arbejde med nogle
af vores andre byrettede initiativer og samarbejder.
Du får indblik i projektstyring og -koordinering samt en dybdegående indsigt i designdrevne forløb og vil i
tæt samarbejde med projektteam og eksterne samarbejdspartnere bidrage til f.eks. at udvikle og
gennemføre workshops, materialeproduktion, udførelse og opsamling af interviews, gennemføre
kortlægninger, research og analyser. Du bliver en fast del af vores projektteam og deltager i både interne og
eksterne møder.
Vi søger en projektassistent med kompetencer indenfor f.eks. byudvikling, design, statskundskab eller
antropologi. Du skal være under uddannelse samt kunne kommunikere på dansk såvel som engelsk i skrift
og tale.
Stillingen er 8-20 timer om ugen og ønskes besat hurtigst muligt. Din daglige arbejdsplads bliver på vores
kontor i BLOX i København.
Kontakt
Vi er nysgerrige på dig som person - din motivation, din erfaring og dine interesser og glæder os til at
modtage din ansøgning og CV. Er du nysgerrig og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Cecilie
Bang Schulze på csc@ddc.dk eller +45 2618 6306.
Ansøgning vedlagt CV samt relevante eksamensbeviser sendes til job@ddc.dk.
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 30. maj kl. 12.00 og mærkes ”Projektassistent
byudvikling”.
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering,
handicap, religion eller alder.

