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Praktikant søges til  Vidensbyen 
 
Lyngby-Taarbæk Vidensby søger en engageret studerende til et tre måneders praktikophold 
fra august 2017 til at bistå med markedsføring, projekter og arrangementer. Du vil få rig 
mulighed for at udfolde dine kompetencer inden for bl.a. event management og 
kommunikation, ligesom du bliver en del af en nyskabende og dynamisk arbejdsplads.  
 
Opgaver 
Som praktikant bliver du en del af et stort og spændende netværk bestående af private 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handelslivet, kommune, interesseorganisationer, 
frivillige foreninger, medier m.fl.  
 
Du vil blive tilknyttet en række projekter, som først og fremmest omfatter: 

 Markering af studiestart i august/september 

 Cykelprojektet ’Biketown Showdown’  

 Byfesten ’Liv i Lyngby’ 

 Naturfagsprojektet ’Science Festival’  
 
Der vil være rig lejlighed til at arbejde med events og kommunikation, og du vil få kontakt 
med en lang række forskellige aktører, der er involveret i skabe et attraktivt byliv i Lyngby. 
 
Første del af praktikopholdet består primært af opgaver i forbindelse med planlægning og 
kommunikation af studiestart og Science Festival i august/september, mens anden del 
fokuserer på at evaluere og udvikle nye tiltag for 2018 og frem. 
 
Kvalifikationer og interesser 
Vi forventer, at du er optaget af at skabe værdi i alle aktiviteterne både for Vidensbyens 
medlemmer og for studerende, handelslivet og øvrige projektpartnere. Endvidere, at du: 
 

 Er engageret og arbejdsom og byder naturligt ind med idéer og feedback 

 Bevæger dig hjemmevant og professionelt på sociale medier og andre online 
platforme 

 Kan kommunikere flydende på både dansk og engelsk, gerne med et visuelt/grafisk 
udtryk 

 Er udadvendt og kontaktskabende 

 Formår at omsætte teori til praksis og konkrete handlinger, som du selv er med til at 
løfte 

 Kan holde hovedet koldt og bevare sansen for detaljen i til tider hektiske perioder 
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Du bliver en del af 
Vidensbyen er et af de mest nyskabende byudviklingsprojekter i Danmark, og Lyngby er i 
rivende udvikling. Med bl.a. DTU og Cphbusiness og en lang række betydningsfulde 
virksomheder bliver der investeret ambitiøst i at skabe en universitetsby, hvor erhverv og 
forskning smelter sammen i et stort udviklingsmiljø, som vi kender det fra bl.a. Silicon Valley. 
Læs mere om Lyngby-Taarbæk Vidensby. 
 
Arbejdssted  
Lyngby-Taarbæk Vidensbys sekretariat er placeret i et spændende miljø i kontorfællesskabet 
Workstation på Nymøllevej 50, Lyngby.  
 
Send en kort, motiveret ansøgning vedlagt cv til info@vidensby.dk. Vi afholder samtaler 
løbende og glæder os til at høre fra dig. 
 
Yderligere oplysninger 
Projektleder Mette Rønning Steffensen, tlf. 2237 3910. 
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