
PRAKTIKPLADS, Public Diplomacy og Kultur 

Den danske ambassade i Washington søger en studerende til praktikophold med særligt fokus 
på kultursamarbejde, kulturformidling og Public Diplomacy.  
 
Praktikopholdet er for en 6-måneders periode, 1. august – 31. januar 2019. 
 
Praktikantens daglige arbejde vil være at:  

 Fremme Danmarks kulturelle profil i USA  
 Medvirke i planlægning og praktisk afvikling af officielle besøg, events og kulturelle 

arrangementer 
 Vedligeholde ambassadens hjemmeside: www.usa.um.dk  
 At have ansvar for Informations- og formidlingsarbejde i forbindelse med kulturelle 

arrangementer 
 Besvare henvendelser angående danske samfundsforhold, dansk kultur, etc.  

 Forberede taler til arrangementer samt bidrag til referatskrivning 
 Skabe nyt netværk på kulturområdet i Washington DC 

 Arrangere kulturelle events over hele USA 
 Medvirke til styrket kulturindsats i strategisk udvalgte stater 

Forventninger til praktikanten: 

Du er i gang med enten en kommunikationsuddannelse, kulturfaglig eller anden relevant uddannelse. Du 
skal have gode engelskkundskaber, da stort set al kommunikation – mundtlig som skriftlig - foregår på 
engelsk. Du har arbejdet med sociale medier og/eller med hjemmesider og har i øvrigt kendskab til 

standardprogrammerne i Microsoft Office. Du skal samtidig være opmærksom på, at der også er 
administrative opgaver i forbindelse med arbejdet i afdelingen. Du er udadvendt, selvstændig og kreativ 
samt indstillet på at der vil være opgaver og projekter, som skal udføres uden for normal arbejdstid 
aftenen og evt. weekender.  

Praktikvilkår: 

Der er tale om ulønnet praktik. Praktikanten vil dog modtage et tilskud til lokale udgifter. Tilskuddet 

udgør p.t. DKK 3.500 pr. måned. 

Hvem kan komme i praktik? 
Praktikanten kan enten være dansk eller udenlandsk statsborger tilmeldt et studium på en højere dansk 
læreanstalt. For danske statsborgere gælder endvidere, at man kan være tilmeldt et studium på en 

højere udenlandsk læreanstalt. Det er en forudsætning, at praktikanten forbliver tilmeldt et studium på 
den højere danske eller udenlandske læreanstalt under praktikopholdet. En praktikant, der allerede er i 
besiddelse af en akademisk uddannelse på masterniveau, skal være indskrevet på en kandidatuddannelse 
i Danmark for at komme i betragtning. 
 
Ansøgningsfrist: 

1. marts 2018. 

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes 
”Praktikantansøgning Public Diplomacy og kultur” og sendes pr. mail til wasambinternship@um.dk. 

Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes indskannes i ét PDF-dokument. 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Rasmus Strøyer Christophersen på rasmch@um.dk eller 202-714-
0242. 
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