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Vil du arbejde med at opsamle og formidle viden om køn og ligestilling?

Dannerhuset er en privat, humanitær organisation, der arbejder med køn og ligestilling. 
Vi driver et nationalt videnscenter og beskæftiger os med forskning, formidling og politisk 
lobbyarbejde på ligestillingsområdet, med særligt fokus på vold i hjemmet. 

I tråd med vores ønske om at være førende på viden om voldsramte, har vi nu behov for 2 
research praktikanter.

Som research praktikant i Dannerhusets videnscenter vil du arbejde tæt sammen med 
videncentrets 2 videnskonsulenter, og får erfaring med både danske og internationale 
projekter. Gennem projektarbejde samarbejder du desuden med rådgivere i krisecentret, 
med frivillige indenfor politikudvikling og foredragsvirksomhed, og med en række af Dan-
nerhusets spændende, eksterne samarbejdsparter.

Dannerhuset tilbyder
 • Et udfordrende job med masser af muligheder for faglig og personlig udvikling 
 • Et professionelt arbejdsmiljø, der giver dig plads til at udfolde dine kompetencer
 •  En afvekslende hverdag i et tværfagligt miljø, hvor humor er en del af vores  

samarbejdsglød

Dine arbejdsopgaver består bl.a. i at
 •  Være medskribent og idéudvikler på artikler, foredrag og kampagner
 •  Baggrunds-researche på danske og internationale projekter, dvs. indsamle og 

læse relevante danske og internationale artikler, undersøgelser o. lign, og formid-
le dem videre til projekt-teams eller ledelsesgruppen 

 •  Indgå i tværfaglige projekt-teams, der danner bro mellem videnscenter-aktiviteter 
og det konkrete arbejde med voldsramte kvinder og børn i organisationens krise-
center 

 • Researche og ideudvikle på videnscentrets indsatsområder

Vi forventer at du:
 • Er analytisk knivskarp
 • Kan arbejde selvstædigt
 • Trives i et tværfagligt miljø 
 • Er en fleksibel og engageret teamworker
 • Er dreven i at researche - og kan formidle din viden videre
  •  Kan systematisere særligt kvalitativ, men også kvantitativ data
 •  Interesserer dig for køn og ligestilling, herunder partnervold og etnicitet
 •  Har mod på at arbejde i Dannerhuset, som beskæftiger 27 ansatte og 200 frivil-

lige

Din arbejdstid er 37 timer, og vil normalt ligge i dagtimerne. Der vil dog lejlighedsvist fore-
komme aftenmøder. Vi forventer at du starter 28. januar 2009, men er dog fleksible mht. 
startdato. Praktikant-stillingen er ulønnet.

Send din ansøgning inkl. CV og eksamensbevis/karakterudskrift til: 
praktikant@dannerhuset.dk. Vi skal have ansøgningen senest den 4. december 2008! 

For yderligere info om praktikant-stillingen, kontakt videnskonsulent Lotte Nystrup Lund på 
tlf. 33 37 94 20 eller projektleder Henriette Højbjerg på 33 37 90 65.


