PRAKTIKPLADS – UDVIKLING OG KLIMA
Den danske ambassade i Washington søger en praktikant til afdelingen for Udenrigs-, Sikkerheds- og
Udviklingspolitik.
Praktikopholdet er for en 6-måneders periode, 1. februar – 31. juli 2019.
Som praktikant vil du få indsigt i:




Prioriteterne i dansk udviklings- og klimapolitik inden for rammerne af den danske strategi for bæredygtig
fattigdomsbekæmpelse ”Verden i 2030”.
Amerikansk udviklings- og klimapolitik, herunder hvordan de mange aktører i Washington spiller ind i den
nationale og globale debat.
Arbejdsgangene på en af Danmarks største ambassader og hvordan vi samarbejder med danske,
amerikanske og internationale institutioner.

Samtidig vil du få praktisk erfaring med:




Research, dataindsamling og præsentation af udviklings- og klimapolitiske spørgsmål, særligt skriftlig
formidling til danske ministerier.
Indsamling og videreformidling af den seneste forskning foretaget af amerikanske tænketanke og
internationale organisationer.
Planlægning af arrangementer og mødeprogrammer ikke mindst i forbindelse med ministerbesøg.

Herudover vil praktikopholdet i afdelingen give dig:




Adgang til det internationale miljø i Washington såvel som viden om amerikanske samfundsforhold og kultur.
Mulighed for at skabe kontakter til førende amerikanske tænketanke, NGO’er, private virksomheder, m.m.
Et spændende arbejdsmiljø, hvor du kan udvikle dine professionelle kompetencer frem mod en eventuel
international karriere.

Forventninger til praktikanterne: Du bør have en bachelorgrad fra en samfundsvidenskabelig uddannelse (gerne
med fokus på udvikling og/eller klima). Du skal have gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt. Du skal
have flair for informationsindsamling og formidling. Du skal kunne skrive et klart og letforståeligt dansk. Du skal være
parat til at løfte din del af de praktiske opgaver der er forbundet med arbejdet i afdelingen og på ambassaden
generelt.
Praktikvilkår: Praktikopholdet er ulønnet, men dokumenterede udgifter refunderes med op til 4.000 DKK pr. måned.
Erfaringsmæssigt supplere mange finansieringen af opholdet med legater. Boligmæssigt har praktikanterne typisk
overtaget lejemål fra de foregående praktikanter. Der er tale om uddannelsespraktik og det er derfor hensigten, at
praktikopholdet skal bidrage til dine studier. Opholdet vil blive tilrettelagt, så du kan få meritoverførsel, hvis dit
studiested tillader det.
Hvem kan komme i praktik? Praktikanten kan være danske eller udenlandsk statsborger tilmeldt et studium på en
højere læreanstalt. Det er en forudsætning, at praktikanten forbliver tilmeldt et studium under praktikopholdet. En
praktikant, der allerede er i besiddelse af en akademisk uddannelse på kandidatniveau, skal være indskrevet på en
kandidatuddannelse i Danmark for at kunne komme i betragtning.
Ansøgningsfrist: En kortfattet ansøgning samt CV, relevante eksamenspapirer og udtalelser skal være ambassaden i
hænde senest d. 2. september 2018. Ansøgningen mærkes ”Praktikantansøgning – udvikling og klima” og
sendes pr. mail til wasambinternship@um.dk. Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes indscannet i ét PDF
dokument.
Spørgsmål kan rettes til Anders Ørnemark på tlf. +1 202-797-5329 eller e-mail: andoer@um.dk.

