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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Mit ophold i Bruxelles har været meget positivt,
overgået alle mine forventninger(uden at jeg præcis
kan sige, hvad jeg forventede). Jeg har været så
heldig at mit ophold har været kendetegnet ved gode
kolleger, ansvar og gode opgaver på kontoret og gode
venner blandt de andre praktikanter.
Bruxelles er en by, der ved første øjekast ikke er
specielt spændende, men da jeg fik større kendskab
til byen voksede den meget på mig, og jeg har været
rigtigt glad for at være her. Noget af charmen ved
Bruxelles er, at det er en by med stor diversitet. Det
ses selvfølgelig med alle de forskellige nationaliteter,
der færdes mellem hinanden. Det ses også ved den
store afveksling fra stål- og glasbygningerne samt de
utallige byggerier i EU-kvarteret, til de gamle gader i
centrum, hvor det gamle rådhus på Grand Place
dominerer skylinen, og videre til cafeerne og de små
hyggelige områder i Ixelles og omkring Saint Boniface.
Desuden er byen fuldt af gode restauranter, cafeer og
beværtninger i alle afskygninger, så er man til god
mad og fantastisk øl,(og det er man jo) er Bruxelles
ikke noget dårligt sted at bo.

Et såkaldt ’Bruxelles sæt’ bestående af en
god øl og en gang fritter

Hvordan praktikken har udfordret min faglighed?
Når man ankommer til en ny arbejdsplads er man
altid en smule nervøs for om man nu også er god nok
og om man nu også kan passe ind. Fra starten tog
konsulenterne sig godt af alle praktikanterne, og vi
blev vist både tillid og fik tillagt ansvar. Det har
betydet at jeg har fået udfordrende opgaver i løbet af
min tid hernede, og at jeg har fået mulighed for selv
at være med til at bestemme, hvilke opgaver jeg
gerne ville lave, og ansvar for at gå til konferencer og
møder på vegne af kontoret. Det har været
udfordrende og sjovt at få bedre indblik i EU’s politik
på transport-, energi- og miljøområdet, være med i
udarbejdelsen af konkrete projekter og vejlede
danske aktører og hjælpe dem med at finde rundt i
EU-junglen af programmer og projektmuligheder.
Aftentide i Ixelles

Billige togbilletter gør det dejligt nemt at komme til
f.eks. Gent
Styrker og kvalifikationer jeg tager med mig
videre
Først og fremmest har det været rigtigt givende at
komme væk fra universitets bøger og tunge
teorier, og ud komme på en rigtig arbejdsplads,
hvor alt er lidt mere håndgribeligt. Arbejdet har
bekræftet mig i, at de kompetencer jeg havde
tilegnet mig på universitet, kunne bruges i på
arbejdsmarkedet.
Det har også været en god mulighed, for at opleve
at bo og arbejde i udlandet, hvilket har været
rigtigt spændende. Jeg har endvidere fået en
meget bedre forståelse for hvordan hele EUsystemet fungerer, både på det formelle og det
mere uformelle plan. Ved at være tæt på EU’s
magtcentrum, og ved at snakke med andre
praktikanter fra andre kontorer, er hele EUsystemet blevet meget mere jordnært og jeg har
fået en meget bedre forståelse for forskellige
processer i EU.
Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles.
Fantastiske belgiske øl på Place Lux, det sociale
sammenhold blandt praktikanterne og EU tæt på.

Min største oplevelse
Jeg kan ikke rigtig nævne én enkeltstående
begivenhed som min største oplevelse i løbet af
min tid som praktikant på Region Syddanmarks
EU-kontor, for der har simpelthen været for
mange gode oplevelser. Det har været en stor
oplevelse at være her i Bruxelles, få lov til at bo
og arbejde et halvt år i udlandet, komme ind
under huden på en ny kultur, rejst og set
forskellige sider af Belgien, som f.eks. Antwerpen
og Gent, og fået en masse ny viden, nyt netværk
og nye venner.

Torsdagsstemning på Place Lux

