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STILLINGSOPSLAG 
PRAKTIKANT MED SÆRLIGT FOKUS PÅ DET NYE FORSVARSFORLIG 

 

Frederiksberg Slot, den 6. juli 2022 

 

Til praktikanthold 22-2 søger Atlantsammenslutningen en praktikant i ulønnet universitetspraktik med sær-

ligt fokus på det nye forsvarsforlig, idet praktikanten derudover vil indgå i sekretariatets daglige opgaveløs-

ning med sikkerhedspolitiske arbejdsopgaver. 

Ansættelsesperioden er den 1. september 2022 til 31. januar 2023, idet kortere ansættelsesperiode kan 

aftales. 

For at komme i betragtning til ansættelse skal du være studerende ved en videregående læreanstalt, idet 

studieretningen ikke er altafgørende, så længe du har en oprigtig interesse i dansk og international sikker-

hedspolitik.  

Som praktikant vil du modtage vejledning af den fagligt ansvarlige for Atlantsammenslutningens prak-

tikanter, generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, som bl.a. har en fortid i Forsvarsministeriet og For-

svarskommandoen, hvor han har bestridt chefstillinger. I 2016 blev han ansat som Atlantsammenslut-

ningens daglige leder, i hvilken periode han har været med til at modernisere Atlantsammenslutningen fra 

at være en forening til i dag at være en internationalt-orienteret tænketank. 

Under praktikopholdet vil du få koblet din faglige baggrunden sammen med dansk og international sikker-

heds- og udenrigspolitik, idet målsætningen er, at du kommer til at arbejde med udfærdigelsen af analyser 

og publikationer; podcasts og videopodcasts; SoMe; samt være medvirkende til gennemførelsen af konfe-

rencer, seminarer, møder m.m. 

Atlantsammenslutningen tænker sikkerhedspolitik døgnet rundt, og begrebet ”tænketank” tages meget 

seriøst. Derfor er der højt til loftet, når der diskuteres problemstillinger og løsninger; og derfor har At-

lantsammenslutningen erkendt, at diversitet - også i uddannelsesbaggrund - giver bredde, når der skal 

findes løsninger. 

Som praktikant vil du få sat din viden ind i en international og sikkerhedspolitisk kontekst, hvorved den 

bliver relevant for ministerier, politikere, journalister og offentligheden, idet offentligheden for Atlantsam-

menslutningen har en særlig betydning. Atlantsammenslutningen er nemlig et folkeoplysningsforbund, der 

bl.a. er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. 
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Atlantsammenslutningen har domicil på Frederiksberg Slot på Frederiksberg arbejdende side om side med 

Hærens Officersskole, idet Atlantsammenslutningen dog ikke er en del af forsvaret. At arbejde på Frederiks-

berg Slot lyder stort og flot, og det er det også, men med en samlet medarbejderstab på mellem seks og ti 

medarbejdere er Atlantsammenslutningen et lille arbejdssted., hvor man arbejder tæt sammen og ofte 

inden for korte deadlines. Derfor er der god mulighed for, at praktikanten kan sætte sit aftryk med et stort 

personligt ansvar, hvor det er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt og sammen med andre. 

Arbejdstiden planlægges i samarbejde med Atlantsammenslutningen, således at arbejdstiden kan tilpasses 

studieforløb m.m. 

Praktikanten vil ikke modtage aflønning el.lign. under sit praktikforløb. Endvidere forventes det, at prak-

tikanten er indstillet på at anvende egen pc, internetopkobling m.m., idet Atlantsammenslutningen ikke har 

mulighed for at stille it-materiel til rådighed for praktikanten. I det omfang praktikanten vil være fysisk til 

stede på Frederiksberg Slot, vil tilstedeværelsen som udgangspunkt foregå i et storrumskontor. 

Motiveret ansøgning bilag CV o.a. relevante dokumenter skal sendes i én samlet pdf-fil til Atlantsammen-

slutningen via e-mail atlant@atlant.dk. Ansøgninger, der ikke er tilsendt Atlantsammenslutningen via 

atlant@atlant.dk, kommer ikke i betragtning. 

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022 kl. 1200. 

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb vil egnede kandidater blive indkaldt til en personlig samtale 

med generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. 

Første arbejdsdag forventes at være den 5. september 2022. 

Spørgsmål til stillingsopslaget kan med fordel sendes til Atlantsammenslutningen via e-mail 

atlant@atlant.dk. 
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