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Lærerig udfordring
Jeg har altid været fascineret af den diplomatiske verden, og derfor ville jeg gerne opleve,
hvordan en ambassade fungerer i praksis. Samtidig tiltalte det mig, at ambassaden bød på et
afvekslende arbejdsmiljø med opgaver af både politisk, økonomisk og kulturel karakter, hvor
jeg fik rig mulighed for at tilegne mig ny viden, som jeg kan bruge fremadrettet i mit faglige
virke. Ydermere havde jeg brug for lidt luftforandring, og jeg anså et praktikophold som en
lærerig udfordring efter at have været trygt placeret på skolebænken de sidste mange år.
Passion for Italien
Min interesse for Italien går langt tilbage. Jeg blev fra en tidlig alder betaget af landet, sproget
og kulturen, og efter min studentereksamen bosatte jeg mig i Bologna i tre måneder for at gå
på sprogskole. Derudover er Italien, i min optik, et af de mest interessante lande at beskæftige
sig med, når man er politisk, socialt og kulturelt interesseret. Med min faglige baggrund i
sociologien, var jeg sikker på, at mit praktikophold i den politisk-økonomiske afdeling ville
være yderst spændende – i særdeleshed i denne tid, hvor migrationskrisen i høj grad influerer
italienske samfundsforhold. Med andre ord var kombinationen af min faglige og personlige
interesse for Italien bevæggrunden for, at jeg anså et praktikophold på Ambassaden i Rom
som det rette valg for mig.
Fart på hverdagen og fede erfaringer
Min hverdag og arbejdsopgaver varierer meget. Nogle dage kan være forholdsvis stille og
rolige, hvor jeg sidder foran computeren. Andre dage kan vi have mange bolde i luften, hvor
det gælder om at holde hovedet koldt på trods af korte deadlines. På andre tidspunkter er jeg
ude af huset, hvor jeg deltager i møder eller konferencer – enten på egen hånd eller sammen
med en kollega - i ministerier eller institutter. Det er denne omskiftelighed, der gør, at
arbejdsdagene aldrig bliver kedelige. Man får overdraget en masse ansvar fra første
arbejdsdag. Dette var på sin vis udfordrende, men samtidig en fantastisk mulighed for at vise
ens kunnen. Desuden oplevede jeg det som en tillidserklæring, at medarbejderne i min
afdeling stolede på mig.
Mit praktikophold har været meget givende på både et personligt og fagligt plan; det har
været fedt at omsætte min faglige viden til praksis, og det har været lærerigt at få lov til at
blive en del af et ’team’, hvor man bliver betragtet som en ligeværdig medarbejder. Derudover
har det været spændende at tilbringe et halvt år i et andet land og udvide ens personlige
horisont.
Vis, at du brænder for det
Mit bedste råd er, at man ikke skal være bange for at søge! Søg den praktikplads du brænder
for, men sørg dog for at eksplicitere, hvorfor netop du er den rette til den pågældende stilling.
Herudover må man ikke begå den fejltagelse at tro, at topkarakter er ensbetydende med, at
praktikpladsen er i hus. Det altafgørende er, at man brænder for praktikstillingen, og at dette
skinner igennem i ens ansøgning.

