
 

Praktikant søges til Lifestyle & Design Cluster i København 

 

Er du passioneret, har gåpåmod, og kunne du tænke dig at blive en del af en innovativ klynge, der 
arbejder målrettet med at udvikle mode-, møbel- og designvirksomheder? 
 

Lifestyle & Design Cluster er til for at sikre at klyngens aktører bliver blandt de mest innovative i 
verden via. ny viden, ideer og samarbejde og dermed opnår kommerciel succes. 
 

Vi kan tilbyde dig et dynamisk miljø med plads til nysgerrighed og udvikling i din praktikperiode. 
Du vil blive anset som en kapacitet hos os, og særligt i efteråret, vil vi få brug for din hjælp til to 
konkrete opgaver: koordinering af den kommende messe Digital Tech Summit samt etablering af 
Lifestyle Lab Cph, som er en inkubator målrettet cirkulære teknologi- og livsstilsvirksomheder. 
 
Du vil komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:  

• Koordinering af kommunikationsindsatser herunder håndtering af sociale medier, 
udarbejdelse af formidling af vores aktiviteter på SOME & hjemmesider. 

• Koordinering mellem brands, der er involveret i messen eller inkubatoren. 
• Involvering i projekter, events mv.  
• Håndtere en række administrative hands-on opgaver.  
• Bistå ved møder hos partnere og andre interessenter f.eks. i forbindelse med større 

projekter. 

 

Vi søger en person som: 

• Tager initiativ, er engageret og kan arbejde selvstændigt med flere opgaver ad gangen.  
• Er en dygtig formidler, kender målgruppen, har overblik og følger op.  
• Er struktureret og detaljeorienteret og kan lide at være en del af en dynamisk organisation 

med en omskiftelig hverdag.  
• Er en teamplayer og når altid i mål med opgaverne.  

 

Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse, og at praktikken kan indgå som en del af dit 
uddannelsesforløb. Stillingen er en ulønnet praktikstilling, og som udgangspunkt 37 timer om ugen 
i perioden mellem august og december og som minimum tre måneder. Den daglige arbejdsplads 
vil være i København, ved BLOXHUB, hvor vi har kontor. 
 

Hvis dette lyder som en mulighed for dig og du mener at kunne bidrage positivt til Lifestyle & 
Design Cluster, så glæder vi os til at modtage din ansøgning så hurtigt som muligt.  
 

Send din ansøgning til Heidi@Ldcluster.com. Ansøgningsfrist 4. august 2021 

mailto:Heidi@Ldcluster.com

