
 

 

 

 

 

 

Om os og dine opgaver 

NordDanmarks EU-kontor er de nordjyske kommuner og Region Nordjyllands kon-

tor i Bruxelles. NordDanmarks EU-kontor hjælper nordjyske og grønlandske virk-

somheder, institutioner og organisationer med at søge om EU-støtte til projekter. 

Kontoret har ti fastansatte fordelt mellem Nordjylland og Bruxelles, hvor vi er en del 

af et internationalt kontorfællesskab.  

Som praktikant kommer du til at indgå i teamet i Bruxelles. Du får mulighed for at 

forme dine arbejdsopgaver med udgangspunkt i kontorets fokusområder; energi, 

sundhed, kvalificeret arbejdskraft, landdistriktsudvikling, IKT, transport, 

Miljø/klima og forskningsdagsordnen. 

Du kommer helt tæt på arbejdet med EU og får praktisk viden om arbejdet i de euro-

pæiske institutioner. Du får også mulighed for at opbygge både et internationalt og 

et lokalt nordjysk netværk, som kan være med til at styrke dine fremtidige karriere-

muligheder. Her fra Europas centrum har du desuden rig mulighed for at besøge en 

lang række andre europæiske storbyer. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være: 

• Følge EU’s støtteprogrammer og vurdere deres relevans for vores 

interessenter  

• Deltage i møder med samarbejdspartnere, hvor du skal repræsentere 

kontoret  

• Research af fundingmuligheder for idéer og projektforslag  

• Deltage og repræsentere ved EU-konferencer og informationsmøder  

• Udarbejde faglige nyhedsmails, formidle nyheder via LinkedIn samt afholde 

oplæg for besøgsgrupper  

Praktiske oplysninger  

Praktikopholdet varer fra primo februar til medio juli 2019 eller – ved forlængelse 

med efterårssemestret – til ultimo januar 2020. Praktikopholdet er ulønnet, men 

kontoret dækker rejseudgifter og stiller bolig til rådighed under opholdet. Du kan 

forvente at bo sammen med andre praktikanter, men du vil have dit eget værelse. 

Det vil ofte være muligt at tage sin SU med samt søge ERASMUS-legat, og du vil der-

med have et rådighedsbeløb på op imod 8000 kr./måned. Det er ikke et krav at du er 

bosiddende i Nordjylland eller studerer på Aalborg Universitet.  

 

Om dig: 

Vi forventer, at du: 

- Er studerende på minimum 5. 
semester  

- Har interesse for, hvilken rolle EU 
spiller, og hvad EU kan gøre for 
Nordjylland  

- Har gode engelskkundskaber i 
såvel skrift som tale  

- Har gode kommunikationsevner  
- Er udadvendt, fleksibel og 

samarbejdsorienteret 

 
Ansøgning: 

Ansøgning, CV, karakterudskrifter og evt. 

anbefalinger sendes til: Office Manager 

Aija Azadi på aka@ndeu.dk. Har du 

spørgsmål til praktikopholdet og opgaver, 

er du meget velkommen til at kontakte 

EU-konsulent Liselotte Jensen på 

lje@ndeu.dk. 

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2018. Samta-

ler forventes afholdt i uge 44. Angiv ven-

ligst i din ansøgning, om du har mulig-
hed for at være hos os ét eller to seme-

stre. 

NordDanmarks EU-kontor betragter 

mangfoldighed som et aktiv og opfordrer 

alle uanset personlig baggrund at søge.  

 

Få international erhvervserfaring i Europas politiske hovedstad  

NordDanmarks EU-kontor søger praktikanter til foråret 2019 i Bruxelles 

Har du en drøm at medvirke til, at sammenspillet mellem EU og Nordjylland optimeres, samtidig med at du kickstar-

ter din karriere som konsulent eller lignende efter dit studie? Så er et praktikophold ved Norddanmarks EU-kontor 

helt sikkert noget for dig! Vi tilbyder en spændende og afvekslende hverdag med praktisk erfaring i hjertet af EU. 

Vi søger to nye praktikanter til forårssemestret 2019 med mulighed for forlængelse med efterårssemestret 2019. 
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