Copenhagen Historic Grand Prix søger en grøn profil til længere praktikforløb med opstart snarest muligt.
Copenhagen Historic Grand Prix er et motorløb med historiske biler, som afholdes hvert år i august på Bellahøj i
København – og med action, dramatik, fuld fart og underholdning er det et arrangement for hele familien. Vi søger en
engageret praktikant, der kan være med til at udvikle bæredygtighed og den grønne omstilling frem mod et CO2neutralt arrangement.
Som praktikant får du mulighed for at bruge din teoretiske viden inden for bæredygtighed med særlig fokus på grøn
omstilling. I samarbejde med resten af teamet og den daglig leder skal du udvikle virksomhedens grønne
forretningsmodel helt fra begyndelsen og hjælpe med at løse specifikke udfordringer.
Områder som du bl.a. kommer til at arbejde med og udvikle er:
• Tidsplan, målsætninger og udviklingsplan
• Transport og brændstof
• Madspild
• Affald og genbrug
• Research på eksisterende viden
• Udarbejdelse af statistikker og analyser
• Energi- og bæredygtighedsindsatser med fokus på langsigtede løsninger

Vi kan tilbyde dig værdifuld erhvervserfaring og anbefaling til en grøn og bæredygtig karriere.
Fra din første dag hos Copenhagen Historic Grand Prix støtter vi din personlige og professionelle udvikling.
Vi søger en praktikant, som er:
•
•
•
•
•
•

Stærk til at lave analyser og beregninger
Har stor interesse for bæredygtighed
Er kommunikativt dygtig og kan skrive og tale korrekt på både dansk og engelsk
Brænder for at gøre en forskel og udvikle en virksomhed i den grønne retning
Er selvstændig i sine opgaver og kan være proaktiv
Er løsningsorienteret og trives med at tage ansvar

Du er velkommen til at bruge virksomheden som case til din videre uddannelse.
Arbejdstider og opstart: Efter aftale.
Arbejdsplads: Din plads vil være på vores kontor i Herlev. Hjemmearbejde er også muligt efter aftale.
Start: Hurtigst muligt.

Ansøgning: Ansøgningen mailes til: signe@chgp.dk.
Har du yderligere spørgsmål til praktikkens indhold, er du velkommen til at kontakte Signe Karoline Liljekvist på tlf. 41
66 69 91 eller signe@chgp.dk. Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Du kan læse mere om CHGP på www.chgp.dk.
CHGP og Power Racing Gokart Akademi, som ligger på samme adresse, hører til Nellemann Koncernen, der i dag
beskæftiger ca. 350 medarbejdere med både ind- og udenlandske aktiviteter i nært beslægtede brancher og med en
omsætning på godt 2 mia. kr. Udover egne bilforretninger i Aarhus, Roskilde, Odense, Valby og København har
koncernen også importen af koreanske KIA og engelske Aston Martin samt Nellemann Machinery.

