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KOMMUNIKATIONS- OG KULTURPRAKTIKANT SØGES
TIL DEN DANSKE AMBASSADE I OTTAWA, CANADA
Ambassaden i Ottawa søger en praktikant for perioden 1. februar 2012 ² 31. juli 2012.
Stillingen tilbydes en dansk studerende med en bachelorgrad fra en videregående uddannelse samt gode
engelskkundskaber, skriftlige såvel som mundtlige.
Praktikantstillingen vil have hovedvægt på ambassadens Public Diplomacy og kulturelle arbejde i Canada. Dette
indebærer bl.a. arrangering af pressebesøg, kulturelle events og kontakt til den canadiske offentlighed samt
danske organisationer med det formål at fremme danske interesser og skabe et klart billede af Danmark.
Praktikanten får samtidig det daglige ansvar for ambassadens hjemmeside. Arbejdet med hjemmesiden består
hovedsagligt i at skrive nyhedsindlæg, opdatere kulturkalenderen samt udvikle og vedligeholde hjemmesiden.
Derudover består praktikanternes arbejde i at besvare forespørgsler fra canadiske såvel som danske myndigheder
og enkeltpersoner, indsamle information og at indgå i ambassadens forefaldende arbejde mv.
Ambassaden er lille, derfor tildeles praktikanten stor selvstændighed i det daglige arbejde. Der vil yderligere være
tilknyttet en praktikant til ambassadens økonomisk- og politiske afdeling. Det forventes, at den studerende er
åben over for deling af opgaver på tværs af fagområderne.
Arbejdet på ambassaden er ulønnet, og praktikanterne er selv ansvarlige for dækning af alle udgifter i forbindelse
med rejse og ophold ² såsom flyrejse, forsikringer samt udgifter til kost. Det forudsættes således, at den
studerende kan medtage sin SU eller på en anden måde selv finansiere opholdet. Ambassaden stiller en
delelejlighed til rådighed for praktikanterne.
Som praktikant kommer man i høj grad til at tage del i ambassadens kommunikation udadtil, og det er derfor
vigtigt at have et højt skriftligt og mundtligt engelsk niveau.
Interesserede kan sende en ansøgning via brev eller e-mail til ambassaden vedlagt CV, eksamensudskrifter og
eventuelle udtalelser. Mærk kuvert eller e-PDLO µ3UDNWLNDQWDQV¡JQLQJµ Se også vores hjemmeside
www.ambottawa.um.dk
Det bedes venligst anført, at man søger stillingen som kommunikations- og kulturpraktikant.
Ansøgningsfristen til denne stilling er den 15. september 2011.
Spørgsmål angående stillingen kan rettes til den nuværende praktikant, Maria Baden Fischer på e-mail:
marbfi@um.dk.
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