
 

Er du vores næste Business Design praktikant? 
 
Vi leder efter en praktikant, der vil være med til at spille en vigtig rolle i vores strategiske 
konsulentarbejde, hvor vi hjælper fremtidens succesfulde startups i gang, samt store 
virksomheder med at bevare en entreprenant mentalitet, ved at vise dem de rigtige 
værktøjer til at innovere. Du vil være en del af et spirende startup med et ambitiøst team, 
og et netværk af digitale talenter på tværs af hele Danmark. 
 
Vi leder efter dig der… 

- har en entreprenant tilgang og ved hvad der skal til for at bygge gode digitale 
produkter med forretningspotentiale 

- er selvdreven, motiveret og ambitiøs, samt trives godt i et startup-miljø, hvor vi 
bygger og udvikler vores virksomhed hver dag 

- Følger de nyeste tech-trends og nyeste startups  
- Kender til design thinking, innovationsprocesser og digital produktudvikling 
- studerer et relevant kursus på CBS, DTU, ITU, såsom Design and Innovation, 

Management Engineering, Digital Innovation and Management, Softwaredesign, 
Management of Innovation and Business Development, Organisational innovation 
and Entrepreneurship, Strategic Design and Entrepreneurship eller lignende. 

 
Vi tilbyder 

- En arbejdsplads med en ungdommelig kultur, hvor vejen fra idé til handling er 
ekstrem lille 

- Sociale arrangementer som fredagsbarer og læringsdage 
- Ansvar med mulighed for at forme hvordan man tænker fremtidens 

konsulentarbejde 
- Mulighed for at arbejde med etablerede virksomheder som Mikkeller, Mærsk og 

DSB  
- at blive en del af et netværk af digitale talenter, der brænder for at udvikle 

fremtidens interaktioner mellem mennesker og maskiner 
 
Om os 
Vi er et fællesskab af digitale pionerer, der arbejder med at definere, designe og udvikle 
fantastiske digitale oplevelser, produkter og services. Lige nu er vi i gang med at bygge en 
digital legeplads for fremtidens forældre, der er med til at styrke det nye familiemedlems 
mentale og fysiske udvikling, samt at lave noget nyt public-service indhold på en af 
Københavns større Youtube-kanaler. Når vi ikke arbejder holder vi VR-pauser, er til 
fredagsbar, eller holder fester hvor vores eget lille KvaliBand leverer musikken. 
 
Interesseret? 
Kontakt vores Innovation Lead & Partner, Søren Højland Boesen på soren@kvalifik.dk eller 
+45 22 27 55 72. Send din ansøgning til soren@kvalifik.dk senest søndag d. 24. november. 
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