Praktik i Atlantsammenslutningen
Atlantsammenslutningen søger lige nu praktikanter til foråret 2019.
Brænder du for forsvars-, sikkerheds- og udenrigspolitik? Drømmer du om at indgå i en spændende
organisation i tæt samspil med Forsvaret, ministerier og Folketinget? Ønsker du at bidrage til oplysningen
af den danske befolkning om sikkerhedspolitiske problemstillinger og spørgsmål? Hvis svaret er ja, så er det
måske dig, der er tænketanken Atlantsammenslutningens nye praktikant.
Hvad kan vi tilbyde?
Atlantsammenslutningen er en sikkerhedspolitisk tænketank, der kan tilbyde en spændende praktikplads,
hvor din viden og kompetencer kommer i spil. Som praktikant hos Atlantsammenslutningen kommer du til
at arbejde med en bred vifte af opgaver, og du får i høj grad lov til at præge din egen praktik og de opgaver,
som du sidder med. Du får dermed mulighed for både at fordybe dig i sikkerhedspolitiske områder, som du
finder spændende, men også rig mulighed for at stifte bekendtskab med nye områder. Dit arbejde vil
samtidig nå ud til både ministerier, politikere og det private erhvervsliv.
Som udgangspunkt vil du som praktikant sidde med følgende opgaver:

•
•
•

Udarbejdelse af folkeoplysningsmateriale og analyser om sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske
problemstillinger.
Opdatering af sociale medier og udarbejdelse af podcasts.
Planlægning af events og seminarer

Timetal aftales nærmere i henhold til studieordning.
Hvem er du?
Du er en engageret universitetsstuderende med stor interesse indenfor forsvars-, udenrigs- og
sikkerhedspolitik. I din ansøgning lægger vi desuden vægt på:
•
•
•

Stærke analytiske evner.
Gode samarbejdsevner, og at du er glad for at tage ansvar for sekretariatets mange opgaver
Gode sprogkundskaber i dansk og engelsk.

Om Atlantsammenslutningen
Tænketanken Atlantsammenslutningen arbejder for at skabe debat om aktuelle forsvars-, udenrigs- og
sikkerhedspolitiske emner. Hvert år arrangerer vi konferencer og seminarer, vi sender studerende ud på
landets gymnasier for at holde foredrag og vi udgiver publikationer, hvor aktuelle emner analyseres og
diskuteres.
Ansøgning
Du er velkommen til at sende os din ansøgning, CV, karakterblad og andre relevante dokumenter i ét
samlet pdf-dokument til atlant@atlant.dk med emnet ”Praktikansøgning + navn”. Bliver der indgået en
aftale om et praktikforløb, skal du også kunne bestå en sikkerhedsgodkendelse.
Spørgsmål sendes til samme mail.
Vi glæder os til at læse din ansøgning!
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