
 

Vi bygger en bedre fremtid… 

Praktikant til styrkelse af Ingeniører Uden Grænsers 
internationale projekter 
Efterår 2021  
 
 
Ingeniører Uden Grænser (IUG) tilbyder en praktikplads til en studerende eller nyuddannet, som 
brænder for at sikre den gode strukturerede planlægning og gennemførelse af internationale 
udviklingsprojekter.  
 
Formålet med praktikken 
 
IUGs projekter er drevet af frivillige i samarbejde med lokale partnere i de lande, hvor vi arbejder. 
Af vores ca. 1.350 medlemmer er 250 aktivt involverede i forberedelse og gennemførelse af en 
lang række projekter inden for vand, energi, konstruktion, informationsteknologi, affaldshåndtering 
og fødevaresikkerhed. Der kommer løbende nye medlemmer til projektgrupperne, hvoraf nogle har 
international erfaring og projektledelseserfaring, mens det for andre er helt nye områder.  
 
IUG arbejder ud fra procedurer, guidelines og andre ’værktøjer’ til design og gennemførelse af 
projekterne, så de lever op til IUGs og vores donores krav til god projektledelse, med respekt for 
og inddragelse af de målgrupper og partnere vi støtter. Denne ’værktøjskasse’ trænger til en 
grundig gennemgang for at sikre, at de forskellige arbejdsgange er opdaterede, konsistente, klare 
og nemme at tilgå for vores projektgruppemedlemmer. Vi søger derfor en praktikant til at 
gennemgå og udvikle IUGs procedurer, guidelines m.m., så de bliver mere overskuelige og 
brugervenlige. 
 
Opgaver 

● Skabe overblik over IUGs procedurer, guidelines m.m.  
● Løbende dialog med IUGs aktive medlemmer og sekretariatet.  
● Identificere og udarbejde forslag til revision af IUGs projektledelsesmanual, guidelines mm. 
● Præsentere og diskutere forslag med relevante arbejdsgrupper. 
● Udarbejde præsentation/ introduktion til IUGs værktøjskasse. 
● Medvirke i on-bording af nye projektgruppemedlemmer.  
● Deltage i IUG’s projektgruppemøder, relevante arbejdsgrupper og aktiviteter.  
● Andre praktiske og løbende opgaver på IUGs sekretariat. 

 
Kvalifikationer 

● Studerende på et samfundsvidenskabeligt- eller teknisk studie indenfor projektledelse, 
udviklingsstudier, kommunikation eller lignende. 

● Har faglig viden / nysgerrighed inden for samfundsvidenskabelige metoder, 
udviklingssamarbejde og projektplanlægning-/gennemførelse 

● Interesseret i udviklingssamarbejde og har forståelse for at arbejde med andre kulturer, 
dvs. interesse i og respekt for kultur, historie og traditioner 

● Struktureret 
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● Selvstændig  
● Velformuleret og flair for at anskueliggøre processer og procedurer i tekst og illustrationer. 
● Flydende i engelsk – både mundtligt og skriftligt 
● Medlem af IUG, før du påbegynder din praktikperiode.  

Derudover er det vigtigt, at du har lyst til at deltage i det daglige arbejde på sekretariatet og give 
din viden videre til de fagtematiske netværk og projektgrupper. 
 
Rammer for praktik 
 
Formålet med praktikken er at bistå IUGs sekretariat i at styrke planlægningen og gennemførelsen 
af projekterne og opnå læring og viden om internationalt udviklingsarbejde fra et fagteknisk 
perspektiv. 

Praktikken vil være af 3 til 4 måneders varighed, fra engang i september 2021, men vi er fleksible 
så det kommer til passe bedst muligt ind i studier og andet. Praktikken vil forgå på IUGs 
sekretariat, Kalvebod brygge 33, i København. Praktikanten skal, grundet IUGs mødeaktivitet om 
aftenen, være fleksibel i forhold til arbejdstider og skal kunne lægge sit arbejdsprogram, så det 
følger IUGs relevante arbejdsgrupper. 
  
Ansøgning   
 
Følgende spørgeskema til ansøgningen SKAL benyttes til registrering af din ansøgning: 
https://forms.gle/66CJqxzkGNMaL2jv7  
  
Samtidig skal en motiveret ansøgning og CV (begge på engelsk) og evt. anden relevant 
dokumentation sendes i ét samlet dokument til praktik@iug.dk hurtigst muligt – vi afholder 
samtaler løbende. I emnefelt anføres ”Praktik IUG sekretariatet efterår 2021”.   
  
Ansøgere, som ikke har benyttet ovenstående registrering vil ikke komme i betragtning.   
  
Ansøgningsfrist er torsdag d. 26. august 2021 kl. 12.00  
 
Du kan læse mere om Ingeniører Uden Grænser på vores hjemmeside www.iug.dk. Har du 
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte IUGs generalsekretær Dorte Lindegaard 
Madsen på dlm@iug.dk eller tlf. 70 27 40 06. 
 
Om Ingeniører Uden Grænser  

IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi 
samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for 
nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi sikrer lokal forankring og varige løsninger, og 
vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Ingeniører Uden Grænser ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle 
kvalificerede at søge stillingen - uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion, handicap eller seksuel 
orientering. 
 


