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Praktikopholdet er fra begyndelsen af 
september til og med december 2015. 
Vi foretrækker, at praktikanter er på 
fuld tid. Praktikperioden er ulønnet. Til 
gengæld lærer du noget. Gemeinschaft 
har kontor ved Nørreport Station. Vi 
har en calvinistisk arbejdsmoral og et 
sjovt arbejdsmiljø med både sunde 
vidensudvekslinger og fredagsøl.

ANSØGNINGSFRIST: ANSØGNINGER OG SPØRGSMÅL 
RETTES TIL:

GEMEINSCHAFT SØGER STÆRKE PRAKTIKANTER 
MED INTERESSE FOR BYLIVSSTUDIER, 

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE OG 
TRYGHEDSSKABELSE

OM OS: 
Vi er en antropologisk virksomhed, der på 
et forskningsbaseret grundlag arbejder 
med at forbedre hverdagslivet i by- og 
boligområder. Vi tager udgangspunkt i 
lokale fællesskabers robusthed, idérigdom 
og handlekraft, og herfra udvikler vi i 
samarbejde med borgere, myndigheder 
og virksomheder anderledes og socialt 
bæredygtige løsninger. Løsninger med 
merværdi.

OM DIG: 
Du er antropologistuderende eller studerer 
et human- eller samfundsvidenskabeligt fag 
og er interesseret i at udvikle din faglighed 
og afprøve dine akademiske kvalifikationer i 
en travl virksomhed. Du vil blive tilknyttet et 
eller flere projekter, som vil stille krav til dine 
metodiske, analytiske og formidlingsmæssige 
kompetencer og din kreativitet og 
selvstændighed. Du vil arbejde sammen 
med andre studerende i samarbejde med en 
projektleder.

du må gerne have:
• viden om antropologiske, human- og samfundsvidenskabelige begreber og teorier
• interesse i kritisk tænkning parret med vilje til at finde løsninger 
• erfaring med brug af kvalitative metoder
• viden om urbanitet, boligliv og byplanlægning 
• interesse i fænomener som frygt, utryghed og kriminalitet 
• sans for skriftlig formidling og gerne også film og lyd
• lyst til at lære, hvordan en privat virksomhed drives

dine opgaver inkluderer (men er ikke begrænset til):
• deskresearch og udarbejdelse af projektbeskrivelser
• gennemførelse af undersøgelser (feltarbejde)
• analyse og udfærdigelse af rapporter og andre former for formidling
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