
  

 

 

 

Gate 21 søger praktikant  
 
I Gate 21 søger vi en praktikant, der særligt kan hjælpe os i projektet Bæredygtig Bundlinje. Her skal 100 
små- og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden hjælpes i gang med udvikling af en grøn 
forretningsplan. 
 
Vi har fokus på cirkulær økonomi og herunder fem indsatser: Energibesparelser, Tilbagetagningsordning 
eller leasing, Industriel symbiose, Cirkulært design og Materialebesparelser. Virksomhederne tilbydes 
undervejs strukturerede forløb der blandt andet består i udarbejdelse af en potentialeanalyse, 
konsulentbistand og processtøtte, som til sidst skal munde ud i en grøn forretningsplan. 
 
I Bæredygtig Bundlinje løfter vi indsatsen i tæt samarbejde med kommuner, universiteter, 
erhvervsorganisationer og andre interessenter. 
 
Vi søger en praktikant, der bl.a. kan: 
 

- bistå ved besøg hos og kommunikation med Bæredygtig Bundlinje virksomheder, herunder 
udarbejde screeninger og analyser af miljø- og forretningsmæssige potentialer hos virksomheden 

- hjælpe med at sikre fremdrift i udviklingen af de grønne forretningsplaner hos virksomhederne, 
herunder mødeindkaldelser, referatskrivning, afrapportering og koordinering 

- bistår rekruttering af virksomheder til Bæredygtig Bundlinje projektet  
- bistå i dialogen med universiteterne og de kommunale samarbejdspartnere i projektet 

 
Vi forventer, at du kan arbejde struktureret og selvstændigt – og har gode samarbejds- og 
kommunikationsevner Det er ikke så vigtigt hvilken uddannelse, du kommer fra. Vigtigst er, at du har 
interesse i at få cirkulær økonomi udover rampen blandt små og mellemstore virksomheder.   
 
Via praktikopholdet kan du forvente at få indsigt i, hvordan der arbejdes i en partnerskabsorganisation. Du 
får også erfaring med, hvordan der arbejdes med projekter på tværs af kommuner, universiteter og private 
virksomheder. Bæredygtig Bundlinje er støttet af EU's Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region 
Hovedstaden, og du vil derfor også få indsigt i håndtering af eksternt finansierede projekter.  
 
Vi har ikke mulighed for at lønne vores praktikanter, men kan i stedet tilbyde et studiejob en dag om ugen 
parallelt med praktikopholdet. Studiejobbet er lønnet. Flere af vores praktikanter er desuden fortsat som 
studentermedhjælpere efter endt praktikophold. 
 
Du er velkommen til at kontakte Thomas Wiene på tlf. 5886 7001, hvis du vil høre mere om praktikopholdet. 
Hvis du er interesseret, sender du en kort ansøgning med cv til Thomas Wiene på e-mail: 
thomas.wiene@gate21.dk. 
 
Vi læser løbende ansøgningerne igennem og går efter at ansætte en praktikant, der kan starte umiddelbart 
efter sommerferien 
 
 
Om Gate 21 

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles 

mål at accelerere den grønne omstilling. Gate 21’s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende 

region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes og 

kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi og ressourceeffektive 

løsninger på klima- og energiområdet. Gate 21 har til huse i Albertslund tæt på stationen.  

 

Læs mere på Gate21.dk. 
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