
 

SUS søger praktikant til projekt SOCIAL IT 
Socialt Udviklingscenter SUS søger en engageret praktikant, som vil arbejde med social it til mennesker med 
handicap eller psykiske vanskeligheder. Vi arbejder med at udvikle og implementere social it – det vil sige 
sociale medier, apps, tablets, smart phones mv. – på sociale botilbud og dagtilbud. For at løfte brugernes 
livskvalitet i form af bedre kommunikation, sociale netværk, læring og leg. 

Vi samarbejder med kommuner, botilbud, it-virksomheder og it-frivillige. Du vil indgå i et team med 
engagerede SUS’ere, som brænder for at udvikle nye ideer, metoder og it-løsninger til gavn for målgruppen. 
Det bliver helt sikkert ikke kedeligt!  

Dine opgaver 
Du starter som praktikant i forårssemesteret 2013. Stillingen er 37 timer pr. uge. Du vil komme til at arbejde 
med: 

• At undersøge, hvilke muligheder social it giver mennesker med handicap  
• At udforske, hvordan tablets og apps kan gavne kommunikation, sociale relationer, kompetencer og 

læring 
• At holde projektet ajour på udviklingen inden for sociale medier, apps m.m. 
• At være med i konkrete projektaktiviteter i kommuner og sociale tilbud  
• At formidle kreativt fra projektet, primært på web 
• At udvikle og opdatere projektets Facebookside og andre platforme 

 

Din profil 
• Du brænder for nye sociale medier, human computer interaction og brugervenlighed – måske 

studerer du på IT-Universitetet, DTU eller lignende? 
• Du vil udforske mulighederne i mobile devices og sociale apps i forhold til mennesker med handicap 
• Du bidrager kreativt til at videreudvikle vores platforme – Facebook, YouTube, Issuu m.m. 
• Du kender til eller har interesse for forudsætninger og begrænsninger hos mennesker med handicap  
• Du har lyst til at indgå i et projektteam og ser det spændende i at arbejde med forskellige opgaver – 

fx formidle på papir og web, holde oplæg, designe dialogprocesser og lave desk research på ny 
teknologi forhold til målgruppen  

• Du må også gerne være en haj til web-layout og WordPress, som vores kommende hjemmeside er 
lavet i.         

Ansøgningsfrist 
Er det noget for dig, eller kender du en, der vil være interesseret, så se mere på www.sus.dk og 
www.sus.dk/projekter/social-it/. Du kan også kontakte temachef/projektleder Kasper Nizam på kn@sus.dk.  
 
Send din ansøgning til Kasper Nizam, kn@sus.dk senest den 18. januar 2013.  

 
Socialt Udviklingscenter SUS er et almennyttigt og nonprofit konsulenthus, der arbejder med social 
innovation og sociale opfindelser. Vi udvikler projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår 
for socialt udsatte mennesker og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere. www.sus.dk / 
www.facebook.com/sus.dk 
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