
 

Praktikant til Hjortkjær – strategisk udvikling for by og land 
 
Har du lyst til at komme tæt på udviklingen af områderne uden for de store byer i Danmark? Vil du gerne 
opnå en større forståelse for, hvordan kommuner omsætter visioner til strategier for landsbyer og 
landdistrikter? Brænder du for at identificere konkrete handlinger, der kan realisere strategier?  
 
Hos Hjortkjær får du mulighed for at omsætte dine studiefaglige kompetencer til praktisk erfaring og du 
lærer at omsætte idéer til løsninger og projekter. 
 
Hjortkjær er en lille rådgivningsvirksomhed med fokus på strategiudvikling indenfor by- og 
landdistriktsudvikling. Vi er særligt optagede af konsekvenserne af urbaniseringen, både i byerne og på 
landet. Derfor hjælper vi kommuner, organisationer og fonde med for eksempel at udarbejde strategier for 
levedygtige landsbyer, understøtte udviklingen af attraktive fælles rum i udsatte boligområder og inddrage 
lokalsamfund og interessenter i udviklingen af nye boligområder. 
 
Virksomheden er placeret i kontorfællesskabet 5te Sted på Gothersgade, hvor der bliver afholdt 
netværksmøder, fredagsbarer på den store terrasse og fester - når man igen må det.   
 
Vi tilbyder:  

• Et lærerigt praktikophold med udfordrende arbejdsopgaver, hvor du vil indgå i opgaveløsning fra 
start til slut 

• Et praktikforløb med løbende sparring og fokus på din faglige udvikling 
• En hyggelig og meget social arbejdsplads  

 
Praktikantperioden starter tirsdag den 11. august 2020, og arbejdstiden er ca. 37 timer om ugen.  
 
Arbejdsopgaver:  

• Research, idé- og konceptudvikling  
• Planlægning og afholdelse af møder, workshops og inddragelsesprocesser 
• Rapport- og artikelskrivning 
• Opdatering af website mm. 

 
Du studerer fx plan, by og proces eller lignende på universitetet. Du er god til at skrive, har interesse for 
udvikling af byer og særligt af landsbyer og landdistrikter. Der lægges vægt på, at du har en udpræget 
analytisk sans, kan tænke strategisk og er hurtig og dygtig til at formulere dig skriftligt.   
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Camilla på tlf. 2255 1954 
 
Ansøgningsfristen er fredag d. 26. juni.  
Send din ansøgning med CV og eventuelle anbefalinger til camilla@hjortkjaerbyogland.dk  
 
 


