Bliv praktikant på
Det Syddanske EU-Kontor
Vi søger tre praktikanter i perioden 1. august 2015
til 31. januar 2016.
Det Syddanske EU-Kontor er Region Syddanmark, regionens 22 kommuner og Syddansk Universitets forlængede arm i Bruxelles. Kontoret har 10
ansatte og 4 praktikanter, der hjælper syddanske virksomheder, institutioner og organisationer med at søge om EU-støtte til projekter, skabe synlighed om syddanske styrkepositioner samt påvirke relevante initiativer i
EU.
Som praktikant vil du indgå i et ungt, dynamisk team og bidrage til kontorets daglige opgaver med udvikling af projektidéer og matching af disse
med EU’s mange fundingprogrammer. Vi lægger vægt på engagement,
analytiske evner, selvstændighed og gennemslagskraft.
Vi søger konkret tre praktikanter, der kan indgå i vores teams (enten helt
eller delvist) indenfor følgende indsatsområder:






Sundhed og velfærdsinnovation
Erhverv og innovation
Energi og transport
Forskningspolitik
Kommunikation

Som praktikant får du stort ansvar og rig mulighed for at forme dine egne
arbejdsopgaver inden for kontorets rammer. Du vil:






Blive udfordret på din faglighed.
Arbejde med udenlandske projektpartnere, regionskontorer samt
partnere i Syddanmark.
Blive sendt i byen og deltage i det store udbud af konferencer, seminarer og workshops i EU’s hovedstad.
Få et stærkt dansk og internationalt netværk.
Og meget mere…

Praktiske oplysninger
Vi søger tre praktikanter, der
minimum er på 5. semester. Kontoret tilbyder praktikanten en
månedlig ydelse på 800 € som
kompensation for omkostninger i
forbindelse med opholdet i Bruxelles samt rejseomkostninger.
Ansøgning, CV samt karakterudskrift fremsendes senest 19.
marts 2015 pr. e-mail til ansoegning@southdenmark.be.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til nuværende praktikanter:
Uffe Krogh, tlf.: +32 22 34 68 51,
e-mail: ufk@southdenmark.be
eller Ann Schmidt, tlf.: +32 22 34
68 54, e-mail:
ans@southdenmark.be

Mere information kan findes på
www.southdenmark.be

”Ved at være i praktik her, har jeg
fået en praktisk erfaring med EU,
som man ikke kan læse sig til. Her
får man ansvar og bliver tildelt
spændende opgaver. Derudover har
jeg hurtigt fået et unikt netværk
blandt de mange andre praktikanter
her i Bruxelles”.
Tina Juul Vestergaard, praktikant i foråret 2013
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