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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Livet som praktikant i Bruxelles har oversteget alle
mine forventninger. Jeg er så glad for, at jeg valgte
et regionskontor som mit praktiksted, fordi Det
Syddanske EU-Kontor byder på mange spændende
og alsidige opgaver. Jeg er kommet til at se EU
som mere end bare et stort lovgivningsinstrument.
EU er også lobbyismens centrum med over 300
regionskontorer, der alle har hver sin agenda.
Samtidig har mit liv som praktikant været præget
af arbejdsglæde, fordi kontoret er seriøst og
dygtigt men samtidig ungdommeligt og socialt.
Livet som praktikant i Bruxelles byder på utroligt
mange oplevelser og er meget socialt, fordi der er
op imod 90 danske praktikanter hernede med den
samme EU-fascination som en selv. Man kan slet
ikke undgå at skabe nye venskaber og netværk,
som jeg er sikker på, at jeg vil værdsætte i lang tid
bagefter.
Samtidig er Bruxelles præget af en Sydeuropæisk
stemning som på nogle punkter (lang
behandlingstid) er frustrerende og på andre
punkter meget charmerende (lækre barer). Jeg har
elsket at kunne hoppe på et tog og befinde mig i et
andet land inden for få timer og for få euro - DSB
go home!

Bådtur på internt seminar

Glimrende frugtøl 

Praktikforløb som faglig udfordring
Det Syddanske EU-Kontor har lært mig, at
faglighed er vigtigt men ikke alt. En gang imellem
er det essentielt at kunne lægge det akademiske
sprog på hylden og formidle det vanskelig EU-stof
på en forståelig og håndgribelig måde. Det lyder
måske banalt, men det er en stor del af arbejdet
på kontoret og kræver megen indsigt.
Det sagt så har praktikforløbet stadig været
utroligt relevant for min uddannelse som
statskundskaber, da mine opgaver blandt andet
har involveret virksomhedsrådgivning, arbejde
med lobbyindsatser for et Syddanske Universitet,
research og analysearbejde samt kommunikation.
Jeg har siddet på to teams (Erhverv og Innovation
& Syddansk Universitet), hvilket både har været
hektisk og givende. Det har været rigtig lærerigt at
få indblik i, hvordan EU forsøger at fremme vækst i
små og mellemstore virksomheder, og så samtidig
se hvordan forskellige universiteter organiserer sig
og bevæger sig i EU. Det har også betydet, at
tiden er gået med meningsfyldte opgaver med
ansvar frem for kopiering 

Smukke Leiden (EARMA 2015)

Styrker og kvalifikationer med i bagagen
Det har gjort en kæmpe forskel at prøve at have
et ”rigtigt” arbejde, som min praktikmentor ville
sige . Jeg har lært så meget af at indgå i
arbejdet på et kontor 37 timer om ugen og have
deadlines, der har en reel betydning. Du kan
ikke bare udskyde arbejdet til i morgen, som du
kan med læsningen til næste forelæsning, fordi
dine kolleger regner med dig.
Det har givet mig en personlig styrke at få tildelt
ansvar og samarbejde, hvilket har gjort mig
bevidst om mine faglige kvaliteter og sat dem i
et nyt perspektiv. Den største styrke, jeg tager
med mig, er at jeg nu ved, hvordan
cand.scient.poler arbejder, og hvad de bidrager
med på en arbejdsplads. Jeg har selvfølgelig
også lært praktiske og værdifulde ting som at
skrive og opsætte nyhedsbreve, organisere
events og anvendt mine analytiske evner i
praksis. Men den helt basale viden om
arbejdsformer, og hvordan et regionskontor
navigerer i EU har haft den største indvirkning.
Praktikopholdet har både bekræftet mig i, at jeg
har lært noget af mit studie, som jeg kan bruge i
en arbejdssammenhæng, men samtidig er jeg
også blevet udfordret på helt nye måder, som
det at læse ikke ville kunne give mig.
Grundlæggende har praktikopholdet rykket
meget ved mine egne grænser og kompetencer,
hvilket har banet vej for et studenterjob i FI.

Min største oplevelse
Min største oplevelse er faktisk to oplevelse –
en for hvert af mine to teams.
Den ene var at deltage og organisere det tredje
netværksmøde i InnoS: Fup og fakta om
innovation i virksomheder. Det har givet mig en
stor indsigt i virksomhederne i Region
Syddanmark, og hvad det at være innovativ vil
sige.
Den anden var i slutningen af juni at kunne
sætte punktum på et langvarigt projekt, som
mit kontor og CreoDK har arbejdet sammen om
ved EARMA konferencen i Leiden. Her har jeg
virkeligt kunne omsætte teori til praksis ved at
undersøge universiteters tilstedeværelse i
Bruxelles og se resultatet uforme sig på
konferencen.
Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles
Gode kolleger, nye venner for livet og rejser
med Thalys.

Sommerfest med de andre regionskontorer

