Erfaringer fra praktikophold i handelsafdelingen – efterår 2019
Martin Andreas Stigborg, kandidatstuderende i politisk kommunikation og ledelse,
Copenhagen Business School

Praktikopholdet på den danske ambassade har været en stor oplevelse, der har givet mig
mange gode erfaringer, professionelt såvel som personligt. Mit praktikforløb har været ved
handelsafdelingen (Trade Council), og jeg kan varmt anbefale dette ophold til alle der måtte
være interesserede.
Hvorfor Trade Council?
Hvis man som jeg er interesseret i international handel og alle de forhold dette indebærer, er
Trade Council en rigtig god mulighed for at få ekstensiv førstehånds erfaring med dette. I løbet
af mit praktikophold har jeg haft mulighed for, at arbejde med en række emner relateret til
internationalisering og eksport, dette inkluderer bl.a. markedsundersøgelser, udarbejdelse af
projektforslag, partner search for danske virksomheder der vil ind på det italienske marked,
samt ekstern kommunikation omkring de aktiviteter vi foretager os. Alt dette har givet mig et
godt indblik i arbejdet ved Trade Council, men derudover har det også givet mig en bredere
forståelse af, hvad det vil sige at gøre forretning internationalt. Det har ligeledes været min
erfaring, at det sociale miljø både i Trade Council, men også på ambassaden som helhed, har
været særdeles godt, og har bidraget til at gøre praktikopholdet til en god oplevelse.
Hvorfor Rom?
Rom er en unik sammensmeltning mellem gammelt og nyt, og byen byder på noget for enhver
smag. Et ophold ved den danske ambassade i Rom, giver en mulighed for at nyde ”la dolce
vita” og alt hvad dette indebærer af italienske delikatesser og godt vejr. En dag kan byde på
alt fra en tur til en af de mange kulturelle lyspunkter fra Roms antikke historie, til shopping i
en af Via Del Corsos luksuriøse butikker, til et fantastisk måltid på en af Roms mange gode
restauranter.
Alle disse ting har betydet at mit praktikophold ved Trade Council på den danske ambassade i
Rom, har være en god og lærerig oplevelse, jeg ikke ville have været foruden.

