danmarks handelskontor i Barcelona
tilbyder 2 praktikstillinger i efteråret
Danmarks Handelskontor i Barcelona tilbyder 2 praktikantstillinger af 6 måneders varighed
med start primo august 2021.
OBS: Ansøgningsfrist er mandag d, 01.03.2021.
Handelskontoret i Barcelona er en del af Danmarks Ambassade i Spanien, og sammen med
Ambassadens Handelsafdeling i Madrid, arbejder vi med at fremme dansk eksport til
Spanien ved at rådgive og skabe salgsmuligheder for danske virksomheder på markedet.
Handelskontoret dækker følgende sektorer i hele Spanien: bioenergi & miljø, landbrug &
fødevarer samt IT & teknologi.
Handelskontoret består af en handelschef, en eksportrådgiver og to praktikanter.
Du vil deltage i det daglige arbejde på kontoret og dine opgaver kan bl.a. bestå af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidrage til udarbejdelse af markeds- og sektoranalyser for danske virksomheder
Kontaktformidling mellem danske og spanske virksomheder
Oversættelser
Medvirke til at arrangere dansk deltagelse ved messer, events og aktiviteter
Udarbejde nyhedsbreve, artikler og opdatering af sociale medier
Foredrag om Handelskontorets opgaver og spanske forhold for danske skoleklasser
Besvarelse af borgerhenvendelser om forhold i Danmark og Spanien
Mindre praktiske opgaver såsom arkivering, indkøb, regnskab og hjælp i receptionen

Stillingen giver dig mulighed for at højne dit mundtlige og skriftlige spansk, få et indblik i
spansk erhvervsliv, opnå praktisk erfaring med Danmarks eksportfremmende arbejde, og
ikke mindst opleve en af Europas mest spændende byer på tæt hold.
DINE Kvalifikationer
Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

har færdiggjort dit bachelorstudie og befinder dig på et kandidatstudie inden for
marketing, erhvervs- eller samfundsøkonomi, eller anden relevant baggrund
er dansk statsborger eller har længerevarende fast tilknytning til Danmark
behersker et professionelt sprogligt niveau på dansk, spansk og engelsk
har gode samarbejdsevner
interesserer dig for spanske markeds- og samfundsforhold
er engageret, selvstændig og har lyst til udfordringer
kan holde overblikket i travle perioder og multitaske
har gode IT-kompetencer
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PRAKTIKAFTALEN
Praktikantstillingen er ulønnet men du modtager en månedlig kompensation på 400 EUR
til at dække dokumenterede omkostninger til husleje, transport, mv.
Din ugentlige arbejdstid er 37 timer, og arbejdstiderne er fra 8.30 til 17.00 fra mandag til
torsdag, og fra 8.30 til 14.00 om fredagen. Der er en halv times frokostpause.
Du har ret til 2 dages ferie pr. afholdt måned. Afholdelsen aftaler du med Handelschefen.
Det overordnede formål med praktikopholdet er at bidrage til din udvikling og
uddannelse. Hvis uddannelsesinstitutionen giver mulighed for meritoverførsel, vil
opholdet blive tilrettelagt på en måde, der sikrer dette. Accepterer dit uddannelsessted
ikke meritoverførsel, tilrettelægges praktikforløbet så det bliver relevant for både din
studieplan og Handelskontorets virke.
Søg stillingen
Du søger en af de to praktikstillinger ved at sende din ansøgning til bcnhkt@um.dk
med emnet: ”Praktikophold Efterår 2021”
Ansøgningsfrist: Mandag d. 01.03.2021.
Ansøgningen skrives på dansk og består af følgende et motiveret ansøgningsbrev, dit
CV og evt. supplerende dokumenter såsom karakterudskrift, udtalelser, m.m.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Handelschef Narcis Margall på
tlf. +34 93 487 54 86 eller narmar@um.dk, eller én af vores nuværende praktikanter,
Annika Fredell, på annfre@um.dk.

Hvad siger tidligere praktikanter om os
”Grundet kontorets relativt lille størrelse ved man altid, hvilke projekter der er i gang på
tværs af sektorer og skriveborde. Netop derfor er der mulighed for at blive involveret i
mange forskellige arbejdsopgaver - og jo mere du involverer dig og stiller spørgsmål, jo
mere får du lov til at prøve kræfter med. Du kommer til at arbejde tæt med meget
kompetente generalister, med hver deres sektorfokus samt alle typer danske
virksomheder, der er interesserede i det spanske marked. Det kan være alt fra potentielle
partnerskaber, der fører til et møde med lederen af Barcelonas Zoologiske Have, til
deltage i Den Danske Pavillon ved et eksportfremstød på Mobile World Congress –
mulighederne er mange.” Louise Saugmann Neiiendam, praktikant i foråret 2016.
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