
Brænder du for få masser af udfordringer og udvikle et stort 
konferencedesign for en konference om menneskets forhold til 
naturen?  

Har du mod på at arbejde med digital formidling og hjemmeside? 

Og vil du være med til at slå dørene op for 100 forskere fra hele 
Europa? 

Vi søger en ny praktikant til foråret 2023, som skal være med til at 
arrangere en international tværfaglig konference i november 2023 
med titlen ”A place for the heathland”. Konferencen fi nder sted 
på campus Moesgaard i Aarhus og vi forventer mellem 50 og 100 
deltagere. Den fi nder sted som del af et større forskningsprojekt: 
Anthropogenic Heathlands-projektet (ANTHEA), der løber indtil 
2025. 

Du vil som praktikant få medansvar for at arrangere konferencen og 
indgå i alle led i planlægningen og afholdelsen. 

Du vil få base på Moesgaard Campus https://cas.au.dk/en/
moesgaard-collaboration/campus og sidde på kontor med et team 
af dedikerede forskere, studerende og medhjælpere. 

Opgaver
• udvikle et overordnet konferencedesign
• digital formidling, nyhedsbreve
• konference program
• udvikle og stå for en SoMe strategi for konferencen
• opsætte en hjemmeside for information og tilmelding
• planlægge konferencens afholdelse, herunder logistik, lokaler, 

hoteller

Det er derfor vigtigt, at du 
• arbejder struktureret og kan skabe overblik, og evner at forudse 

potentielle udfordringer ved afholdelse af en konference med 
50-100 deltagere.

• kan skabe et overordnet konferencedesign og samtidig være 
nede i den enkelte planlægningsdetalje.

• har lyst til at sætte Aarhus på verdenskortet ift. at internationale 
gæster skal deltage på konferencen

Det er en fordel, hvis du har 
• arbejdet med internationale formidlingskonferencer før
• interesse for natur og klimadebatten - et plus men ikke 

nødvendigt.
• arbejdet med tilmeldingssystemer tidligere (conference 

manager)
• arbejdet med markedsføring af forskningskonferencer før - og 

skrevet formidlingstekster til hjemmesider.
• gode sproglige kompetencer og er fl ydende på dansk og engelsk
• kan holde hovedet koldt i perioder med meget arbejde

Du får
• designkompetencer, projektledelsen og projektudførelse af en 

større forskningskonference fra a-z
• et netværk inden for natur- og arkæologisk forskning
• et kendskab til Aarhus som venueby 

Om ANTHEA
I projektet undersøger vi, hvordan store kulturlandskaber, som 
hederne, opstod i Nordeuropa, og vi er særligt interesserede i 
menneskets skiftende rolle ift. deres overlevelse. Det er også det, 
som denne konference stiller skarpt på. Du kan læse mere på vores 
hjemmeside her: https://projects.au.dk/anthropogenic-heathlands/

Vejledning
Du vil få løbende feedback fra PI og kollegerne i afdelingen. Vi 
sørger også for, at praktikanten altid har arbejdsopgaver og hjælper 
til, at praktikantens egne idéer kan realiseres. Hvis du ønsker det, 
kan månedlige praktikantmøder arrangeres, men daglig vejledning 
og feedback spiller i forvejen en central rolle i arbejdsmiljøet.  

Praktikperiode 
4-6 måneder, gerne med start februar 2023 alternativt i efteråret 
2023. 
Praktikpladsen er ulønnet

Lyder det spændende?
Send en kort motiveret ansøgning (max en side) og dit cv til Mette 
Løvschal på lovschal@cas.au.dk. Hvis du har spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte Mette på samme mailadresse. Vi holder 
samtaler løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

PRAKTIKANT SØGES
til stor international konference i Aarhus


