
PRAKTIKFORLØB UDBYDES  
Dansk Arkitektur Center (DAC) søger en praktikant til udstillingsafdelingen.  
Start: 11. januar 2016. Ansøgningsfrist: 4. januar 2016. 

Har du lyst til at udvikle, designe og bygge udstillinger? Har du et godt overblik? 
Kan du lide at indgå i flere forskellige projekter samtidigt? Synes du det er sjovt at 
arbejde sammen med mange forskellige fagligheder? Har du mod på at arbejde 
intensivt med danske og internationale arkitekter?  

Så er du måske den praktikant, vi søger til DAC’s udstillingsafdeling.  

Vi søger en studerende med interesse og viden inden for arkitektur, byggeri, 
byudvikling og design, én der har mod på at møde mange nye mennesker i sin 
hverdag – både internt og eksternt. Herudover søger vi en, der er nysgerrig på 
forskellige typer af opgaver og god til at balancere de professionelle og sociale 
aspekter i sit arbejde.  

Som praktikant vil du indgå i udstillingsafdelingen med alle de forskellige opgaver vi 
rummer og derigennem få indsigt i en dynamisk projektorganisation. Praktikforløbet 
vil dog fokusere på udstillingsdesign og produktion af udstillinger og du vil derfor 
være tæt knyttet til DACs udstillingsarkitekter og produktionschef. 

 
Vi forventer, at du: 

 Er godt i gang med en videregående uddannelse indenfor arkitektur, 

scenografi eller design. 

 Er åben for at prøve kræfter med mange forskellige typer af opgaver 

(praktiske, kreative, skriftlige og ad hoc opgaver) 

 Er i stand til at have flere bolde i luften, da der ofte arbejdes på flere 

forskellige projekter og opgaver løbende 

 Har gode samarbejdsevner og kan arbejde sammen med både håndværkere, 

kunstnere og sponsorer 

 Kan arbejde selvstændigt og selv opsøge løsninger  

 Er positiv, imødekommende og fleksibel 



 Kan overholde deadlines 

 Er fleksibel i forbindelse med mødetider, da der kan forekomme 

spidsbelastede perioder om aftenen og i weekender i forbindelse med 

produktion og opbygning/nedtagning af udstillinger 

 Kan arbejde i Office, Adobe og er stærk i Sketch up 

 Har god erfaring med modelarbejde 

 Har digitalt og A/V-teknisk knowhow 

Du får som praktikant: 

 Mulighed for at indgå i DACs udstillingsteam med idéudvikler, projektledere, 
arkitekter og produktionsteam 

 Opgaver med 3D projektering og planlægning i vores fremtidige domicil i 
BLOX 

 Mulighed for at arbejde med dansk og international arkitektur i verdensklasse 

 Erfaring med at arbejde i en dynamisk organisation i rivende udvikling  

 Solid erfaring med design, produktion og opbygning af udstillinger 

 Et bredt netværk i branchen 

 Et spændende arbejdsmiljø som byder på nye udfordringer hver dag 

 

Omfang: ca. 30 timer ugentligt i et fem måneders praktikforløb  

Samtaler afholdes i uge 1 med opstart hurtigst muligt. 
 
Ansøgningsfrist: Senest den 4. januar 2016 kl. 12.00 
 
Yderligere oplysninger fås hos senior projektleder, Kika Krista Kjærside 
 
Sådan ansøger du: Send din ansøgning og CV via mail til job@dac.dk og skriv 
"Praktikant til Udstillingsafdelingen” i emnefeltet. 

 
Om Dansk Arkitektur Center 

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og 
formidling af viden om arkitektur, byggeri, byudvikling og design. DAC er en 
projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem 
Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, 
Kulturministeriet og Transport- og Bygningsministeriet. 
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