Praktikant i afdelingerne for politik og
handel i Madrid
Ansøgningsfrist: Mandag den 01.03.2021.
Den politiske afdeling og afdelingen for kultur og information arbejder overordnet for at
fremme danske interesser og udbrede kendskabet til danske holdninger, værdier og kultur
i Spanien. Handelsafdelingen på Ambassaden er en del af Trade Council under
Udenrigsministeriet og arbejder med at støtte, rådgive og skabe muligheder for danske
virksomheder på det spanske marked.
Arbejdsopgaver
Praktikanten i den politiske- og i handelsafdelingen vil blive inddraget i det daglige arbejde,
hvor opgaverne bl.a. vil bestå af:









Research af indenrigspolitiske forhold i Spanien og danske og spanske
virksomheder
Deltagelse i briefinger i ministerier, møder, konferencer og andre events
Input til indberetninger til den danske centraladministration
Bidrage til udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser for danske virksomheder
Udarbejdelse af nyhedsbreve, opdatering af sociale medier og vores hjemmeside
Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
Foredrag om ambassadens opgaver og spanske forhold for danske studerende
Diverse praktiske opgaver, herunder at hjælpe til i reception, mødefastlæggelser,
arkivering og regnskab

Stillingen giver dig mulighed for at fordybe dig i spansk politik og erhvervsliv og få indsigt i
en ambassades politiske og eksportfremmende arbejde. Samtidig får du mulighed for at
højne dit mundtlige og skriftlige spansk.
Den delte stilling mellem den politik og handel er tænkt som led mellem de to afdelingers
arbejdsområder.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du:






har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for
samfundsfag, erhvervs- eller samfundsøkonomi, marketing eller humaniora, men
lad dig ikke stoppe af denne liste, såfremt du har en anden relevant baggrund,
er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark,
interesserer dig for spanske samfunds- og markedsforhold,
behersker et professionelt sprogligt niveau på dansk, spansk og engelsk,
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er imødekommende, selvstændig og har lyst til udfordringer,
kan yde en ekstra indsats når behov og holde overblikket i travle perioder,
har gode samarbejdsevner,
har gode IT-kompetencer, herunder med fordel kendskab til Excel.

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål om at være praktikant i den politiske afdeling og
afdelingen for kultur og information, er du velkommen til at kontakte ambassadens
souschef, Anne Louise Grinsted på anngri@um.dk, leder af Handelsafdelngen, Lars Gade
Holm, laghol@um.dk eller den nuværende praktikant i den delte stilling, Julie Nielsen, på
julnin@um.dk.
Søg stillingen
Du kan søge stillingen via e-mailadressen madamb@um.dk med emnet: ”Praktikophold
Efterår 2021 afdelingerne for politik og handel”.
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