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Velkommen!

Velkommen til Engineer the future
Engineer the future er en alliance mellem virksomheder,
uddannelsessteder og organisationer.
Vi tror på, at viden og teknologi forandrer verden, og det er
vores erklærede mål, at hele Danmarks befolkning kommer
til at dele vores overbevisning.
I Danmark har vi nogle af verdens bedste forudsætninger
for at deltage i og bidrage til den teknologiske udvikling
helt fremme i forreste række. Hvis vi er i stand til at se og
gøre brug af dette potentiale og skabe løsninger i den teknologiske nutid og fremtid, kommer Danmark til at stå
langt stærkere på det globale marked. Det vil skabe vækst
i danske virksomheder, og det skaber flere og nye arbejdspladser. Derfor er Engineer the future en vigtig alliance.

Emma laver affald om til energi. For hende er problemløsning key
og hun vil have ting til at lykkes. Emma er maskiningeniør.

Viden og teknologi forandrer verden
Der mangler ingeniører og naturvidenskabelige cand.scient.er,
og manglen forventes at stige de næste 30 år. Det er et stort
problem for virksomhederne, for det danske samfund og for den
fremtidige velstand.
Ingeniørfaget og de naturvidenskabelige uddannelser er vigtige,
når det handler om at løse nogle af de store globale udfordringer
som f.eks. klimaforandringer, ressourceproblemer og store folkesygdomme som kræft og diabetes.
I Engineer the future kan vi sammen sikre endnu større synlighed
og anerkendelse af de ingeniører og cand.scient.er, der står bag
nytænkning, vækst og resultater.

Hvem
forandrer
verden?

Stefan er tolk mellem den digitale og analoge verden og vil fjerne skellet mellem mennesker og it.
Han læser it og kommunikationsteknologi (ICT engineering) og arbejder med embedded software.

Fra ord til
handling
Vi sætter ansigter på!
Der mangler viden om, hvem ingeniørerne er,
hvordan de arbejder og alt det man kan komme
til at forandre i verden som ingeniør. Det gør vi
noget ved i Engineer the future.
Vi sætter ansigter på og folder fortællingen ud
om, hvem ingeniørerne er, og hvad de forandrer
på alle mulige platforme – fra biografportrætter
til pressehistorier til facebookambassadører og til
et stort profilunivers på hjemmesiden.
Vi sætter også ansigter på, når vores mange kommunikationstrænede ingeniører og teknologieksperter via tilbuddet “Book en ekspert” kommer ud
i landets skoleklasser og taler med eleverne om,
hvad de brænder for, og hvad de forandrer i verden.

Niels gør byen grønnere ved at forandre energisystemet. Han arbejder som energiplanlægger og er uddannet civilingeniør med speciale i bæredygtig energi.

Se filmene på
engineerthefuture.dk
Scan her og kom direkte til sitet:

Vi fokuserer vores indsatser
på følgende to områder:
Uddannelse
Det er vigtigt at sætte ind tidligt. Teknologi og naturvidenskab skal
opkvalificeres i hele fødekæden fra grundskole til universiteterne og
interessen blandt unge skal øges.

Omdømme
Befolkningens og de unges opfattelser af ingeniører og cand.scient.er
skal flyttes i en endnu mere positiv retning, så flere kan se mulighederne
i at uddanne indenfor teknologi eller naturvidenskab.
Vores igangværende aktiviteter kan altid findes på vores hjemmeside på
www.engineerthefuture.dk. Vi arbejder helst nationalt og i samarbejde
med feltets stærkeste aktører for at sikre, at alle indsatser bliver
levedygtige og solidt forankret.

To fokusområder
sætter
rammerne
Martin vil udvikle en effektiv vaccine mod malaria eller mod kræft og arbejder lige nu med
at aktivere kroppens egne immunceller. Martin er ingeniør med speciale i farmateknologi.

Bag alliancen
Vi er skabt af stærke kræfter

Det er et stærkt selskab af virksomheder, uddannelsessteder og organisationer, der har samlet sig i
Engineer the future, og selvom der findes mange
indbyrdes konkurrerende aktører, så har alle indset
nødvendigheden og værdien af en samlet,
koordineret indsats.

Jo flere vi er …

Vi er i gang, men vi skal være endnu flere, så alliancen
kan vokse sig større, stærkere og mere indflydelsesrig.
Vores mål er at skabe en teknologisk fremtidsalliance,
der når bredt ud med viden, information, opmærksomhed, indflydelse, udvikling og nye netværk.

Kom med i alliancen

Hvis du vil høre mere, så kontakt os på
info@engineerthefuture.dk

Anne-Cæcilie designer jernbaner i Afrika og forandrer hverdagen for de lokale. Togene kan snart køre
120 km/t i stedet for 30 km/t. Anne-Cæcilie er ingeniør med speciale i bærende konstruktioner.

Følg Engineer the future på:
Engineerthefuture.dk
facebook.com/engineerthefuture
instagram.com/instaingenior
twitter.com/etfdk
linkedin.com/company/engineer-the-future

Stefan 28 år

Hamdi 25 år

Anders 21 år

Emma 22 år

Anne Cæcilie 27 år

Martin 25 år

Niels 29 år

Ida 27 år

Jonas 23 år

Tak til de unge profiler, som deltager i vores
synlighedsindsats og hjælper budskaberne ud i stuerne.

Engineer the future.dk

