
 
 

 

 

Dansk Miljøteknologi søger studentermedarbejder 

 

 
Brænder du for grøn omstilling og politisk interessevaretagelse? Kan du lide at kommunikere og 
arbejde med nogle af Danmarks stærkeste miljøteknologiske virksomheder? Er du studerende, 
parat til at arbejde selvstændigt - og også parat til at lave kaffe. Så læs videre! 
 
Hvem er vi? 
I Dansk Miljøteknologi er vores vision en mere bæredygtig verden gennem teknologiske løsninger. 
Vi søger indflydelse på politiske beslutninger nationalt og i EU for at opnå ambitiøse miljø- og 
klimamål, der øger efterspørgsel efter effektive løsninger inden for klima, miljø og cirkulær 
økonomi.  
Vi samler de kommercielle aktører, der ønsker at fremme miljø- og klimateknologi, og er 
brobygger mellem foreningens medlemmer og beslutningstagere.  
 
Vi leder efter en skarp student 
Vores student er ved at afslutte sit studie, og vi har derfor en ledig stilling i en dynamisk og 
brancheforening med mere end 80 medlemsvirksomheder og i lille, uformelt sekretariat med 4 
medarbejdere.  
 
Du vil få en enestående mulighed for at være med til at fremme dansk miljøteknologi, som  
beskæftiger mere end 21.000 mennesker og eksporterer for 30 milliarder kr. om året.  
 
Samtidig vil du bidrage til at sikre en mere bæredygtig verden gennem teknologiske løsninger.  
 
Dine opgaver 
Som studentermedarbejder skal du bidrage til at sekretariatets researcharbejde i forhold til 
de mange miljøteknologiske og politiske sager, vi arbejder med at fremme.  
 
 



 
 

 
Du skal være med til at udarbejde notater og oplæg om miljøteknologiske problemstillinger, 
som sekretariatet kan bruge som baggrund i den politiske og faglige interessevaretagelse over 
for Folketing, styrelser, ministerier og EU-kommissionen og -Parlamentet.  
 
Derudover vil der være en række mere praktiske opgaver, herunder kommunikationsopgaver, 
afvikling af medlemsmøder, årsmøder mm. 
 
Du vil få god indsigt i vores medlemsvirksomheders forretningsområde og mulighed for at 
udbygge dit netværk.   
 
Din profil:  

- Du er analytisk stærk og gerne med en vis miljøteknologisk interesse  
- Du formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt. 
- Du har interesse for politik og særligt for miljø- og klimadagsordenen.   

 
Stillingen:  
Stillingen er berammet til ca. 7-10 efter timer om uge - alt efter behov og ønsker. Vi er et lille 
uformelt sekretariat. For flere oplysninger omkring stillingen kontakt sekretariatschef Mette Boye 
på tlf: 27157434 eller e-mail mb@danskmiljoteknologi.dk  
 
Vi vurderer ansøgninger løbende. Vi lukker processen, når vi har fundet den rigtige kandidat. 
Så send derfor gerne din ansøgning allerede i dag. Tiltrædelse senest januar 2020.     
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