Udvikling – både fagligt og professionelt
Jeg søgte stillingen på Ambassaden i Helsinki ud fra stor interesse for diplomati,
international politik, og forholdet til vores relativt ukendte nordiske nabo, Finland.
Som del af det politisk-økonomiske team kom jeg helt ind i Ambassadens maskinrum,
og fik dermed afkræftet det typiske skrækscenarie for praktikophold - at være
kontorets barista. Mine arbejdsopgaver var forskelligartet og spændende, og der var
sjældent to dage der fuldstændigt lignende hinanden. Som praktikant bidrog jeg til
Ambassadens informationssøgning og rapporter, der typisk omhandlede en række
højaktuelle politiske emner, som f.eks. migration, Brexit, EU-beslutninger,
indenrigspolitiske anliggender, mm. Jeg deltog også i møder, briefinger og seminarer
med diplomater og finske embedsmænd, og arbejdede med planlægningen og
afholdelsen af diverse arrangementer og begivenheder. Særligt for mit ophold var
besøget af HKH Kronprinsessen, der førte en dansk erhvervsdelegation til Finland
under Royal Visit 2018.

Helsinki – en by i verdensklasse
Helsinki er en sofistikeret, moderne, og vrimlende storby hvor der ikke mangler noget.
Der findes et næsten ubegrænset antal cafeer, restauranter, barer, storecentre, eller
hvad man ellers måtte savne. Samtidigt kan man i byen opleve en helt unik og
fantastisk skøn natur der gnidningsfrit smelter ind i bybilledet. På mange måder
minder Helsinki om Danmark. Den offentlige transport er punktlig og omfattende,
mennesker er høflige og hjælpsomme, og byen har en bred vifte af kultur- og fritids
tilbud.

Ambassaden – småt og godt
Ambassaden i Helsinki er en lille repræsentation sammenlignet med nogle af
Danmarks andre repræsentationer i udlandet. Det har dog ikke været en dårlig ting.
Jeg har fået en del ansvar for forskellige opgaver, og har altid følt, at mit arbejde har
bidraget til det politiske-økonomiske teams opgaver. Nævneværdigt er de fantastiske
kollegaer der har gjort mit ophold lærerigt, spændende, og fagligt udfordrende. Der
var altid tid til at få hjælp, konstruktiv kritik, og heldigvis også ros, men jeg havde
også altid mulighed for at tackle opgaver med min egen tilgang. Hvis noget af det
overstående har vækket din interesse, kan jeg på det varmeste anbefale at søge
stillingen som politisk-økonomisk praktikant på den danske Ambassade i Helsinki!

