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PROJEKTLEDER TIL TEKNOLOGIRÅDET 
 

DIN PROFIL OG DET FAGLIGE  
Teknologirådet er en del af EU-forskningsprojektet ”The Human Brain Project” (HBP), 

https://tekno.dk/project/human-brain-project/. Som en del af HBP-projektet arbejder vi for at for-

binde forskellige aspekter af forholdet mellem forskning, innovation og samfund. Vi er med til at le-

vere god ansvarlig forskning og innovation praksis (RRI) og arbejder for at inddrage det omgivende 

samfund i sociale, etiske, juridiske og kulturelle problematikker, der relaterer sig til forskningen og den 

teknologiske udvikling i HBP. Visionen er at udvikle HBP i en retning, der er etisk ansvarlig og tilgodeser 

samfundets interesser.  

 

Teknologirådet søger en ambitiøs og selvkørende projektleder til HBP. Som projektleder vil du blive 

tilknyttet et lille projektteam og vil til at starte med bl.a. komme til at arbejde med:  

- Udvikling og afvikling af et RRI toolkit, som HBP-forskere kan bruge til at reflektere over bl.a. 

(neuro)etiske, filosofiske og sociale implikationer af deres arbejde. 

- Udvikling og afvikling af et Foresight tool, som HBP-forskere kan bruge til at identificere mu-

lige, fremtidige implikationer af deres arbejde og måder de kan handle herpå.  

 

Vi forestiller os, at du interesserer dig for videnskab, teknologi og etik og har forståelse for sociale og 

etiske problemstillinger, der knytter sig til (ny)teknologi og videnskab. Du har en baggrund i Teknoan-

tropologi, Filosofi, Sociologi, Folkesundhedsvidenskab, Sundhed og Informatik el.lign. Forudgående 

kendskab til hjerneforskning er et plus, men ikke et krav. Det er derudover vigtigt, at du har gode 

skriftlige og mundtlige engelskkundskaber, kan lide at arbejde projektorienteret og i teams og kan 

holde mange bolde i luften. Du bliver en del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation 

med engagerede kollegaer. 

 

TEKNOLOGIRÅDET OG DET PRAKTISKE 

Teknologirådet er et non-profit, selvejende og internationalt anerkendt metodehus, med ekspertise i 

nye politiske arbejdsformer, inddragelse og teknologi. Vores projekter fokuserer på vigtige samfunds-

udfordringer, såsom klimatilpasning, biodiversitet og privatlivsbeskyttelse. Vi har mere end 30 års er-

faring og arbejder blandt andet med FN, EU, fonde og kommuner.  

Vi er vant til at have travlt – og kan lide det. Vi har afvekslende og mangeartede arbejdsopgaver. Vi 

har en humoristisk og uformel omgangsform. 

 

Tiltrædelse hurtigst muligt.  

 

Send din ansøgning, dit CV og eksamensbeviser samt andre relevante dokumenter senest tirsdag d. 

23. marts 2021 til job@tekno.dk, mrk. ”Projektleder HBP”. Samtaler afholdes løbende. 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Sundby på +45 31 

66 25 54 eller as@tekno.dk  
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