Nysgerrig efter et internationalt arbejdsmiljø
Efter 4 år med teoretisk indsigt i erhvervslivet fra universitet, var dette praktikophold den perfekte mulighed for at sætte teori i praksis. Jeg søgte stillingen eftersom jeg studerer International Business og ville
opleve, hvordan det ville være at bo i udlandet, samt hjælpe danske virksomheders internationaliseringsprocesser. Jobbeskrivelsen om at være i tæt samarbejde mellem danske og finske virksomheder og influere
eksporten til Finland gjorde praktikopholdet til noget, som jeg ikke kunne sige nej til.
Som praktikant fik jeg medansvar for produktiviteten
I handelsafdelingen befandt jeg mig hurtigt i en situation, hvor mine arbejdsopgaver fik stor betydning
for afdelingens operationer. Selvstændigheden og ansvaret var endnu højere end jeg havde forventet og
det var fantastisk at se min indsats reflektere i slutresultaterne. Arbejdsopgaverne varierede i form af
størrelse og kompleksitet hen over de seks måneder, men der var ikke én opgave som jeg fandt uinteressant.
Fra kollegaer til noget mere
Der er rigtig god atmosfære på ambassaden. Størrelsen på vores team gør, at vi har et godt flow mellem
individuelle og fælles arbejdsopgaver. Dørene er altid åbne, og alle tog imod mine spørgsmål eller undren
til de cases jeg nu havde løbende. Ud over i de formelle rammer, har ambassaden i særdeleshed også det
hyggelige element med. Det er ikke unormalt, at der tit er lidt til den søde tand i køkkenet, eller en biograftur, hvis en god film har premiere.
Finland – Landet der gav dig Nokia, Fiskars, Alma, Lordi, Kimi Räikkönen, Chewbacca, Mummitroldende og meget mere.
Jeg havde aldrig været i Finland inden praktikopholdet. Landet har sin helt egen charme og fantastiske
historie som den eneste republik i Norden. Arealmæssig er Finland på størrelse med Tyskland, men befolkningsmæssig er Finland det samme som Danmark. Det betyder en helt unik natur fyldt med træer og
søer overalt. Solen er længere tid på himlen om sommeren og selvfølgere kortere tid om vinteren i forhold
til den danske breddegrad.
Finlands hovedstad Helsinki (Helsingfors på svensk) er en fantastisk by at bo i. Hovedstaden er rig på
caféer, barer, shoppingmuligheder, saunaer og kulturelle attraktioner. Der er et effektivt offentligt transportsystem (sporvogn, metro, tog og bus), som nemt kan få dig fra A til B. En dejlig by at føle sig hjemme
i.
Er du nysgerrig efter at udvide dit lakridssortiment, afprøve den finske saunakultur, spandevis af kaffe
og dykke ned i udfordrende business opgaver, så vil jeg give mine varmeste anbefalinger og søge praktikstillingen som handelspraktikant på den danske ambassade i Helsinki.

