30. oktober 2020

GENOPSLAG – bemærk kort frist
Praktikant til energi- og klimarelaterede opgaver ved den danske OECD-delegation i
Paris fra 1. februar til 31. juli 2021
Stillingsbeskrivelse:
Den danske OECD-delegation i Paris søger en praktikant med interesse i og kendskab til
energi- og klimapolitik. Vi tilbyder et praktikophold i et spændende, internationalt og ikke
mindst fagligt udfordrende miljø.
Som energi- og klimapraktikant vil du i tæt samarbejde med den udsendte energiattaché
primært arbejde med opgaver vedrørende det Internationale Energiagentur (IEA). Derudover
vil du blive involveret i OECD’s arbejde med klima. Du vil bidrage til forberedelse af og deltage
i en del møder, hvorfra der skal indberettes til primært Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet og Udenrigsministeriet, og du vil desuden udarbejde mindre
baggrundsanalyser inden for energi- og klimaområdet. Endelig kan du i mindre omfang blive
inddraget i større, tværgående projekter vedrørende arbejdet som klimafrontpost, samt udføre
opgaver for ambassadøren. Du vil blive en del af en mindre delegation, der har mange
arbejdsopgaver, hvorfor det er vigtigt, at du har et godt overblik og er i stand til at prioritere.
Praktikopholdet giver en enestående mulighed for at komme helt tæt på arbejdet i
internationale organisationer. Der tages højde for lokale retningslinjer vedrørende COVID-19,
og praktikforløbet vil på bedst mulig vis blive tilpasset de gældende forhold.
Kvalifikationer:
Delegationen vil foretrække en kandidat i den sidste del af et samfundsvidenskabeligt studie,
som har indsigt i og interesse for energi- og klimaproblemstillinger i en international kontekst.
Erfaring med deltagelse i større projekter, tilrettelæggelse af arrangementer og flair for proces
er en fordel. Ubesværet forståelse og læsning af engelske dokumenter er en forudsætning. Der
lægges endvidere vægt på særdeles gode skrivefærdigheder på dansk, da skriftlig
afrapportering fra møderne i IEA og OECD er en væsentlig del af arbejdet.
Praktikvilkår:
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på p.t. DKK 3.000 pr. måned til
dækning af udgifter til kost, logi og transport. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse
og vil blive tilrettelagt på en måde, at der vil kunne sikres meritoverførsel, hvis den
pågældendes studiested tillader det.
Ansøgningen:
Ansøgning med CV, kopi af eksamensbevis samt eventuelle udtalelser bedes sendt til OECDdelegationen i Paris i en samlet PDF-fil pr. e-mail til limoha@um.dk senest den 9. november
2020 kl. 14.00.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Line Møller Hansen (tlf. +33 144312157).

