Spændene arbejdsopgaver
Jeg søgte stillingen, idet jeg ønskede at prøve kræfter med arbejdet i en diplomatisk
repræsentation, og samtidig havde jeg en kæmpe lyst efter at bo i udlandet. Jeg var en
del af den politiske- og økonomiske afdeling, og følte mig som en integreret del af
teamet. Jeg fik mange forskelligartede opgaver, som ofte involverede en høj grad af
ansvar. Opgaverne omhandlede aktuelle emner såsom det finske præsidentvalg, den
sikkerhedspolitiske situation i landet og migrationskrisen. Opgaverne var især
udfordrende i starten, hvor jeg skulle sætte mig ind i nye områder. Det var jeg yderst
tilfreds med, da dette var med til at øge min faglige såvel som personlige udvikling.
Som mit praktikophold skred frem, blev jeg også mere komfortabel med mine opgaver,
hvilket også gav mig faglig selvtillid. Jeg har opnået en masse viden om det finske
samfund fx det finske politiske system, som jeg ikke vil være foruden. Det har især
været spændende at drage paralleller mellem danske og finske forhold.

Helsinki - det bedste fra begge verdener
At bo i Finland har været helt fantastisk, og Helsinki har i den grad levet op til sit ry,
som et af verdens bedste byer at bo i. Helsinki har alt, hvad man kan forvente af en
storby; gode shopping muligheder, spændende udvalg af cafeer, restauranter og barer.
Oveni i alt dette er man også tæt på Finlands smukke natur, hvorved man har det
bedste fra begge verdener.
Ved at bo i Finland har jeg opnået en større indsigt i det nordiske samarbejde, og jeg
har virkeligt lært at sætte pris på det fællesskab vi har i Norden. De værdier og
samfundsstrukturer som de nordiske lande har tilfælles, er noget vi nordiske borgere
kan være stolte af. Praktikopholdet er desuden en perfekt mulighed for at få et
internationalt netværk bl.a. med praktikanterne fra de andre ambassader. At møde så
mange personer fra hele verden, har været utroligt givende.

Et udbytterigt ophold – hvor ens arbejde værdsættes
Opholdet oversteg mine forventninger, da jeg fik en større grad af ansvar, end jeg
havde forventet i min stilling som praktikant. Jeg følte, at mine opgaver udgjorde en
vigtigt del af ambassadens arbejde på lige fod med mine kollegaers arbejdsopgaver.
Kollegaerne var også meget inkluderende, og de ydede alle en indsats for, at man følte
sig velkommen både på og uden for arbejdet. Jeg har virkelig nydt at få lov til bruge
min evner i praksis, og derved få en pause fra skolebøgerne. At bo i et andet land i et
halvt år har i den grad øget min selvstændighed, og det har været skønt at opleve en
anden kultur. Mine opnåede erfaringer vil uden tvivl komme mig til gode i mit videre
forløb i såvel studielivet som arbejdslivet. At opholdet blev så vellykket, skyldes i høj
grad de kompetente og flinke ansatte på ambassaden.

