
  

Praktikant til efteråret 2018, Brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt 

business angels 

Brænder du for dansk erhvervsliv og ser du din fremtid indenfor en branche, der investerer i alt fra startups 

til store infrastrukturprojekter, så er du måske DVCA´s kommende praktikant. 

Om praktikstillingen 

DVCA søger netop nu Danmarks dygtigste praktikant, som både kan bistå i vores analysearbejde, hjælpe til 

med vores store events og som formår at kommunikere klart i spændingsfeltet mellem erhvervsliv og 

politik.  

Vores forventninger er høje, men til gengæld kan vi tilbyde dig et udfordrende og lærerigt praktikophold, 

hvor du vil få et unikt indblik i, hvad det vil sige at arbejde professionelt med investeringer i startups samt 

få konkret erfaring med PR og politisk lobbyarbejde.  

Blandt dine væsentligste arbejdsopgaver er at planlægge DVCA’s kommende Summer Academy for students 

& young professionals samt udføre kommunikationsopgaver som at producere indhold til nyhedsbreve og 

sociale medier. Desuden bliver du involveret en række andre opgaver, eksempelvis udarbejdelse af 

præsentationsmateriale til politiske møder og DVCA’s bestyrelse. Du kommer til at dele kontor med DVCA’s 

adm. direktør Henriette Kinnunen, som har lang erfaring inden for bl.a. jura, erhvervsliv og public affairs. 

Som praktikant bliver du som udgangspunkt ansat i et fem måneders praktikforløb med 37 timer om ugen. 

Det skal naturligvis passe med dine studier, så der vil være mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til 

arbejdstid og -periode. Praktikken er ulønnet, men vi kan tilbyde en betalt frokostordning, telefon og PC 

samt enestående mulighed for personlig og faglig udvikling indenfor et investormiljø, som kun få har 

adgang til. 

Dine kvalifikationer 

Det er afgørende, at du brænder for at gøre Danmark til et land, hvor det er attraktivt for iværksættere at 

etablere nye virksomheder og det er en fordel, hvis du på dit studie allerede har stiftet bekendtskab med 

fag, der relaterer sig til erhvervsliv og investeringer. Derudover forestiller vi os også, at du har interesse for 

og viden om erhvervspolitik, kommunikation, sociale medier og andre relevante emner. 

Som kandidat er du kendetegnet ved, at du: 

• har gode kommunikationsfærdigheder og forstår dig på sociale medier  

• har organisatorisk tæft og synes det er sjovt at være tovholder på events  

• har styr på Excel og PowerPoint og kan lave flotte præsentationer 

• er pligtopfyldende og detaljeorienteret i alt, du laver 

• er på sidste år af din bachelor, eller i gang med en kandidat (eksempelvis indenfor kommunikation, 

økonomi, statskundskab eller jura)   

Stillingen er ideel for dig, som er blandt de bedste på din årgang, er ambitiøs og måske ønsker at gøre 

karriere indenfor den finansielle sektor eller arbejde på øverste niveau med politisk interessevaretagelse. 

Arbejdsstedet er DVCA’s kontor på Børsen, Slotsholmsgade 1, blot et stenkast fra Christiansborg. 

Om DVCA 



  

Vi er et lille sekretariat, som er kendetegnet ved, at vi alle brænder for at skabe gode rammevilkår for 

Danmarks iværksættere og investorer. Tonen er uformel og vi sætter stor pris på at have en både 

udfordrende og sjov arbejdsdag. Vi tilbyder dig en unik chance for at få foden indenfor den danske venture- 

og kapitalfondsbranche i et fagligt miljø, hvor der både er fokus på høj kvalitet og hvor personlig udvikling 

er i centrum. 

Send ansøgning 

Har du lyst til at blive vores nye kollega, vil vi gerne høre fra dig. Send din ansøgning inkl. CV samt 

eksamenspapirer til ruk@dvca.dk og skriv ”DVCA Praktikant” i emnefeltet. Har du spørgsmål vedrørende 

stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent og kommunikationsansvarlig Ruben Kidde, tlf.: 

5386 2808. 

Ansøgningsfristen er tirsdag den 7. august 2018. 
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