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Praktikforløbet er fra begyndelsen af 
september til og med december 2016. Vi 
foretrækker, at praktikanter er på fuld tid. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

ANSØGNINGSFRIST: ANSØGNINGER OG SPØRGSMÅL 
RETTES TIL:

PRAKTIKANT TIL ANTROPOLOGISK ANALYSEVIRKSOMHED

OM OS:
Vi er en antropologisk virksomhed med speciale i undersøgelser af  hverdagslivet i by- og 
boligområder. Vi yder strategisk rådgivning om, hvordan man skaber interessante og resiliente 
byer og lokalsamfund. Vi arbejder omverdensinddragende med at udvikle de konkrete 
forhold, der skaber muligheder for både livsudfoldelse, tryghed og et værdigt liv. 

OM STILLINGEN:
• du får erfaring med projektorienteret arbejde - lige fra udarbejdelse af  projektbeskrivelser 

til analyse og udfærdigelse af  rapporter og andre former for formidling
• du får en unik mulighed for at anvende og styrke dine analytiske kompetencer i praksis i 

samarbejde med et dedikeret team
• du får indsigt i, hvordan en privat virksomhed drives

OM DIG:
Du studerer et human- eller samfundsvidenskabeligt fag, har kompetencer indenfor 
kvalitative metoder og er interesseret i at udvikle din faglighed og afprøve dine akademiske 
kvalifikationer i en privat virksomhed. Du har interesse i kritisk tænkning parret med 
vilje til at udtænke værdifulde løsninger indenfor feltet bylivsstudier, klimatilpasning 
og tryghedsskabelse. Du vil blive tilknyttet et eller flere projekter, som vil stille krav til 
dine metodiske, analytiske og formidlingsmæssige kompetencer og din kreativitet og 
selvstændighed. 

MANDAG D. 4. APRIL 2016 

KL. 17.00

Har du interesse i bylivsstudier, klimatilpasning og tryghedsskabelse?
Vi kan tilbyde dig, at blive praktikant i et inspirerende miljø med høj faglighed og mange 

udviklingsmuligheder. Som praktikant hos Gemeinschaft vil du blive en aktiv del af  en travl 
arbejdsplads, hvor vi udfordrer og stiller krav til hinanden. Vi er en arbejdsplads med en uformel 
struktur, og hvor vi har det godt med både sunde vidensudvekslinger og sociale arrangementer. 


