Så søg om praktik i Nordic Development Corporation!

Hvem er du?
Du går med en drøm arbejde i
krydsfeltet mellem sociale
forandringer og forretningsudvikling.
Du formår at kombinere store
ambitioner med hårdt arbejde. Du
læser på en videregående
uddannelse, og vil gerne lade alle
dine idéer, drømme og viden møde
virkeligheden. Du er nysgerrig og
selvstændig, og har mod på et
ambitiøst arbejdsmiljø, der involverer
de mange facetter af projektledelse ex. eksterne møder,
procesplanlægning, kommunikation,
analyser, projektudvikling og
-afvikling. Det er en fordel, hvis du har
forståelse for, hvordan fysiske rammer
påvirker fællesskaber, og hvordan
disse kan organiseres. Dertil er du
struktureret, og har gerne en solid
økonomisk forståelse og en forståelse
for by- eller bygningsudvikling.

Hvem er vi?
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Nordic Development Corporation
(NDC) er et mindre udviklingsselskab,
der arbejder med komplekse
projekter, der kan bidrage til
samfundsudviklingen i hele Norden. Vi
har et særligt fokus på tværsektorielle
projekter med et bygning eller
byudviklingsmæssigt udgangspunkt.
Vi er specialister i at skabe
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Drømmer du om en karriere
indenfor management
consulting & projektledelse?

partnerskaber og stimulere
samarbejde mellem vidt forskellige
aktører, som sammen kan realisere
store ambitioner. Dertil rådgiver vi
ledelser på tværs af sociale,
offentlige, lantropiske og nansielle
sektorer om strategi og impact
investeringer. Kompetencerne er
bredt sammensat og kommer fra
steder som McKinsey, Dalberg, Novo
Nordisk og NGO branchen.
Vi stræber efter at udvikle talenter,
hvilket sætter sit præg på alle dele af
kulturen, hvor konstruktiv og løbende
feedback er central. Når dagligdagen
ikke byder på møder rundt omkring i
byen, arbejder vi på kontor centralt på
Nørrebro, sammen med en håndfuld
inspirerende virksomheder.

Om arbejdet
Dine primære arbejdsopgaver vil
være i realisering af et kommende hus
for civilsamfundsorganisationer
(CSOer), hvor der skal udvikles alt fra
fællesskab på tværs af
organisationerne til
forretningsmodeller for driften.
Opgaverne vil spænde bredt, men i
første ombæring tælle:
- Indholdsudvikling og eventafvikling
for husets fælles faciliteter

- Dialog med CSOer mhbp.
mobilisering, behovsafdækning og
ambitioner på husets vegne.
- Analyse af erfaringer fra lignende
projekter rundt i verden
Arbejdsopgaverne vil tilpasses
løbende efter dine kompetencer og
interesser, og vi vil undervejs sikre en
stejl læringskurve. Ambitionen er, at
du når praktikperioden udløber har
udviklet en metodisk værktøjskasse til
projektledelse, og et godt netværk i
civilsamfundet. Praktikperioden
forventes at forløbe fra medio august
til og med december, men vi er
eksible ift. dit studie. Praktikken
honoreres med en godtgørelse på op
til 3.000 kr. pr. måned.

Hvordan søger du?
Send ansøgning, cv og andre
relevante dokumenter til Katrine
Damgaard på tlf. 24 21 90 29.
kda@nordicdevelopment.com eller
hurtigst muligt - vi afholder samtaler
løbende. Hvis du har spørgsmål til
stillingen, kan du også kontakte
Katrine.

