
 

Ansøgningsfrist 4. marts 2020 

Royal Danish Embassy 

Beijing 

 

Praktikant til Public Diplomacy, Media & Culture 

Danmarks ambassade i kina 
1. august 2020 - 31. januar 2021 

 
Har du mod på en spændende og udfordrende hverdag i Kinas hovedstad Beijing? Og har du lyst 
til at indgå i et travlt team på udenrigstjenestens største bilaterale ambassade?   
 
Som praktikant i teamet Public Diplomacy, Media & Culture får du en vigtig rolle i Danmarks 
presse- og kommunikationsindsats i Kina. Du skal være med til at gøre Danmark synlig i Kina - 
ikke mindst på det grønne område, og du kommer til assistere ambassadens presseansvarlige på 
en række områder: 
 

 Udarbejdelse af opslag, artikler og videomateriale til sociale medier, ambassadens hjem-
meside og intranet 

 Presseplanlægningen af minister og delegationsbesøg  
 Planlægning og afvikling af kulturelle arrangementer 
 koordinering af skolebesøg 
 Daglig medieovervågning  
 Planlægning og afvikling af public diplomacy-aktiviteter  

 
Forventninger til dig som praktikant 
Du er i gang med en relevant videregående uddannelse fx inden for kommunikation eller som jour-
naliststuderende på DMJX, SDU eller RUC. Du skriver godt, flydende og korrekt på både dansk og 
engelsk. Erfaring med håndtering af sociale platforme og videoredigering (Premiere Pro) vil være 
en fordel. Vi er en travl arbejdsplads og der må i perioder forventes en betydelig arbejdsindsats. 
Ambassaden støtter gerne udarbejdelse af en praktikopgave til brug for meritoverførsel af praktik-
opholdet. 
 
Praktikvilkår 
Praktikopholdet er ulønnet. Ved konkrete dokumenterede udgifter (heriblandt husleje, visum, flybil-
letter, vacciner og forsikring) refunderes op til 3.500 DKK om måneden. 
 
Spørgsmål  
Har du spørgsmål til praktikstillingen, kan du kontakt teamleder, Hanna Liv Leanderdal, på e-mail: 
hanlea@um.dk 
 
Ansøgningsfrist 
Vi skal modtage din motiverede ansøgning senest den 4. marts, 2020. 
 
Ansøgning sendes til bjsambhrchina@um.dk 
Ansøgning og bilag bedes fremsendes som ét samlet dokument. Skriv venligst i emnefeltet, hvilken 
stilling du søger. Hvis du søger flere stillinger skal du sende en prioriteringsliste, hvor du gør op-
mærksom på, hvilken stilling der har hvilken prioritet. 
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