Den danske ambassade i Washington søger PRAKTIKANT med
interesse for handel, landbrug og fødevarer
Den danske ambassade i Washington søger en studerende til en praktikantstilling på
fødevareområdet for perioden 1. august 2019 – 31. januar 2020.
Under dit praktikophold vil du bl.a. blive involveret i følgende opgaver:






Udarbejdelse af rapporter og analyser til ministerier, organisationer og virksomheder på landbrugs- og
fødevareområdet om aktuelle politiske og kommercielle emner inden for den amerikanske landbrugsog fødevaresektor.
Overværelse af høringer i Kongressen, seminarer i tænketanke og møder i diverse nationale og
internationale organisationer relateret til det amerikanske landbrugs- og fødevareerhverv med henblik
på indberetninger om bl.a. handels- og landbrugspolitik til relevante danske myndigheder og
organisationer.
Analyse af konkrete markedsforhold og -barrierer for danske fødevarevirksomheder.

Som praktikant ambassaden vil du få:








Et bredt spektrum af lærerige og selvstændige opgaver.
En indsigt i forretningsgangene på Danmarks største ambassade.
En indgang til det internationale miljø i Washington samt indtryk af det politiske og økonomiske
magtcentrum.
Tæt og lærerigt samarbejde med ambassadens statskonsulent, som dækker fødevare-, landbrugs- og
fiskeriområdet.
Mulighed for også at suge viden til dig fra ambassadens brede vifte af sektoreksperter inden for
økonomi, handel, udviklingspolitik, energi og sundhed – såvel som alle andre øvrige gode kolleger.
Herudover kan der være løbende administrative opgaver der skal løses.

Sigtet med praktikopholdet
Der er tale om uddannelsespraktik. En stor del af læringen vil bestå i at indgå i afdelingens løbende arbejde og
være ”føl” hos medarbejderne, men arbejdet vil blive tilrettelagt på en måde så der vil være mulighed for at gå
i dybden med et emne til en praktikopgave eller lignende.
Forventninger til praktikanten
Du skal have en bachelorgrad inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab eller det merkantile område. Det
vil være en fordel at have kendskab til den danske landbrugs- og fødevaresektor. Derudover søger vi en person
der er:


Initiativrig og nysgerrig



Selvstændig og analytisk



God til at formulere dig på dansk såvel som engelsk

Da praktikopholdet kan være med til at give din uddannelse et internationalt perspektiv, vil det blive tilrettelagt
på en sådan måde, at du kan få meritoverførsel, hvis din uddannelsesinstitution indvilliger i dette.
Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men du vil modtage et tilskud på DKK 4.000 pr. måned til dækning af lokale
udgifter f.eks. husleje. Som supplement til ambassadens tilskud kan du søge om finansiering af opholdet via
legater og fonde. Erfaringsmæssigt er der gode muligheder for at opnå legater på landbrugs- og
fødevareområdet.
Hvem kan komme i praktik?
Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger og skal være tilmeldt et studium på en
højere dansk læreanstalt. For danske statsborgere gælder endvidere, at man kan være tilmeldt et
studium på en højere udenlandsk læreanstalt. Det er en forudsætning, at praktikanten forbliver tilmeldt
et studium på den højere danske eller udenlandske læreanstalt under praktikopholdet. En praktikant, der
allerede er i besiddelse af en akademisk uddannelse på masterniveau, skal være indskrevet på en
kandidatuddannelse i Danmark for at komme i betragtning.
Ansøgningsfrist senest d. 1. marts 2019
Ansøgning inklusiv CV, relevante eksamenspapirer samt udtalelser mærkes ”Praktikantansøgning
fødevareområdet” og sendes pr. mail til wasambinternship@um.dk. Ansøgningen samt tilhørende
dokumentation bedes sendt i ét samlet PDF dokument.
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Statskonsulent, Troels Mandel
Vensild på tlf. (+1) 202-797-5341 eller e-mail: troven@um.dk

