
Praktikant til CLEANs online platforme og communities 

Er du interesseret i online communities og digitale platforme? Vil du hjælpe CLEAN 
med at etablere og skalere vores online communities for bæredygtige løsninger på 
tværs af Danmark såvel som internationalt? 

CLEAN er Danmarks miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være 
verdensførende inden for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for dem som udvikler 
miljøløsninger og dem, som har behov for at løse miljøudfordringer. Gennem vores tilbud 
åbner vi døre for innovation og muligheder nationalt og internationalt og sætter fart på den 
grønne omstilling. Som en del af arbejdet med denne vision faciliterer CLEAN en digital 
platform for co-creation, vidensdeling og interaktion mellem startups, SMVer og andre 
stakeholders. 

CLEAN har desuden sekretariatet for the International Cleantech Network (ICN), som er et 
netværk af internationale klyngeorganisationer, der driver og accelererer den grønne 
transformation. For at facilitere internationale samarbejder og vidensdeling bygger ICN et 
virtuelt økosystem for innovative virksomheder og andre internationale stakeholders, som i 
fællesskab arbejder på at løse bæredygtighedsudfordringer på internationale markeder. 

Som praktikant i CLEAN kommer du til at hjælpe med etableringen af nationale og 
internationale platforme, skabe content og drive onboarding af nye brugere til platformene. 

Som praktikant i CLEAN vil du: 

• Understøtte og bidrage til det strategiske arbejde med at skalere platformene og bygge 
online communities 

• Administrere, skabe og dele content på tværs af platformene 
• Promovere platformene og tiltrække nye brugere 
• Indsamle og analysere brugernes feedback samt arbejde med analyseværktøjer såsom 

google analytics 

Vi leder efter en person: 

• Med færdigheder inden for digital kommunikation, SOME og/eller user 
experience/engagement 

• Der taler og skriver flydende dansk og engelsk. 
• Der er under uddannelse (bachelor eller kandidat)  
• Med interesse eller erfaring med at skalere og drive online communities 
• Med flair for at arbejde i systemer såsom Google Analytics. Vi forventer ikke at du kan 

kode, men at du har en generel forståelse/interesse for IT. 

Vi tilbyder: 

• Betalt praktikophold (5.500 dkk/740 € per måned) 
• 37-timers arbejdsuge i 6 måneder (antallet af måneder kan justeres alt efter hvor lang 

praktikperioden er på dit uddannelsessted) 
• Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du bliver en del af et ungt og internationalt team i 

København 



• Et træningsforløb i begyndelsen af din praktik med vores platformsudbyder, Solved 

Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende afholder samtaler: 

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ansøgningsprocessen, kontakt Emilie Kamuk 
Christiansen på ekc@cleancluster.dk eller 29603918. 

Ansøgningsdeadline er 17. december 2021. 
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