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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Mit halve år som praktikant på Det Syddanske
EU-Kontor har været rigtig spændende og
enormt lærerig! Det har været en rigtig god
oplevelse, hvor jeg dagligt har været omgivet
af søde og dygtige kollegaer, samt en tid, hvor
jeg har mødt rigtig mange nye mennesker,
hvis professionelle og sociale bekendtskab har
gjort min tid i Bruxelles helt fantastisk 
På kontoret har ikke to dage været ens, og
listen af arbejdsopgaver har været meget
alsidig. I takt med at min forståelse for
kontorets opbygning og indsatsområder er
steget, er interessen for både det
grænseoverskridende og danske samarbejde
også blevet væsentligt mere interessant.
Fritiden i Bruxelles har for mit vedkommende
budt på en masse torsdage på Place Lux
sammen med rigtig mange af de andre danske
praktikanter, samt udflugter til de
nærliggende byer, og afslapning og hygge
med de øvrige beboere i det danskerhus, som
jeg har boet i det halve år, jeg har været her.

Hvordan har praktikken udfordret min
faglighed?
Under min praktik på Det Syddanske EUKontor er jeg stødt på mange sjove og
udfordrende opgaver, og en af de til tider
største udfordringer har nok været, at jeg har
været tilknyttet to teams på samme tid.
Samtidig med at jeg har været tilknyttet
erhvervs- og innovationsteamet, har jeg også
været tilknyttet kommunikationskonsulenten.
Selvom det at være tilknyttet to teams på
samme tid til tider har været lidt svært, da der
har været opgaver, deadlines mm. fra begge
teams, så har det også været noget jeg har
været enormt glad for, da det har gjort
arbejdsopgaverne meget forskellige og
afvekslende, og gjort det lidt mere nødvendigt
for mig at have en god kalenderstyring,
prioritering og være hurtig til at tilpasse mig,
og skifte planerne for dagen ud med noget
andet.

Min største oplevelse
Jeg tror ikke, at jeg har én oplevelse, som jeg
kan sige er den største, bedste eller mest
spændende oplevelse jeg har haft i de seks
måneder jeg har boet og arbejdet i Bruxelles, for
der har været rigtig mange oplevelser! Fagligt
set, har det været enormt spændende at se,
hvordan det er at arbejde på et dansk kontor i
udlandet, og det har været en rigtig god
oplevelse og stor tillidserklæring, at jeg på
kontoret har fået så brede arbejdsopgaver, og
haft ansvar for mange forskellige ting sammen
med de teams jeg har været tilknyttet. Bl.a. har
jeg udsendt kontorets nyhedsbrev, skrevet
artikler, opdateret hjemmeside, programblade
og været ude til forskellige arrangementer. Jeg
har fået lov til at mingle med folk fra alle mulige
forskellige lande, og jeg har skabt mig et
spændende netværk, som jeg glæder mig til at
komme ud og gøre brug af i fremtiden 

Tre ting, som beskriver min tid i Bruxelles
Tæt på EU, fantastiske bekendtskaber og
belgiske øl og fritter.

