7. september 2020

Samfundsvidenskabelig praktikant til den danske OECD-delegation i Paris
i perioden 1. februar til 31. juli 2021
Den danske OECD-delegation tilbyder et praktikophold med vægt på udviklingspolitiske
problemstillinger i et spændende, internationalt og ikke mindst fagligt udfordrende miljø.
Stillingsbeskrivelse:
Vi søger en samfundsvidenskabelig praktikant fra 1. februar 2021 til 31. juli 2021 til OECDdelegationen i Paris. Interesse i og kendskab til internationalt udviklingssamarbejde og
udviklingsproblemer er en forudsætning.
Som praktikant vil du i et tæt samarbejde med OECD-delegationens souschef og delegeret i
OECD’s udviklingskomité (DAC) følge arbejdet i relevante OECD-komitéer, særligt
Eksekutivkomiteen, DAC, Udviklingscentret og deres underudvalg og netværk. Du vil være
involveret i at forberede og deltage i møder samt bidrag til at udarbejde indberetninger til
Udenrigsministeriet og forskellige fagministerier i København samt udarbejde mindre
baggrundsanalyser overvejende på udviklingsområdet. Herudover vil du i mindre omfang skulle
udføre opgaver af samfundsvidenskabelig karakter for ambassadøren, og vil kunne blive
inddraget i større, tværgående projekter, som også indeholder opgaver af praktisk karakter.
Praktikopholdet giver en enestående mulighed for at komme helt tæt på arbejdet i en
international organisation.
Kvalifikationer:
En vigtig forudsætning er, at du har en god forståelse og generel interesse for udviklingspolitiske
problemstillinger. Herudover skal du have et godt kendskab til engelsk, dvs. at du er ubesværet
i tale samt forståelse og læsning af engelske tekster. Der lægges endvidere vægt på gode
skrivefærdigheder på dansk, da skriftlig afrapportering fra møderne i OECD er en væsentlig del
af arbejdet.
Praktikvilkår:
Der er tale om uddannelsespraktik, dvs. opholdet skal bidrage til din uddannelse og vil derfor
blive tilrettelagt, så meritoverførsel vil kunne sikres, hvis det er muligt fra dit studiested.
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation svarende til DKK 3.000 pr. måned
til dækning af udgifter til kost, logi og transport. Du er selv ansvarlig for at finde bolig.
Ansøgningen:
Send din ansøgning med karakterudskrift, CV og eventuelle udtalelser i samlet PDF-fil senest
den 25. september 2020 kl 12 til OECD-delegationen i Paris på e-mail til Line Møller Hansen
(limoha@um.dk).
Såfremt du samtidig søger praktikantstilling(er) på ambassaden i Paris eller UNESCOdelegationen, bedes du oplyse dette og angive din prioritering.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Line Møller Hansen (tlf. +33 144312157).

