
Arbejdsopgaverne er bl.a.: 

 at indsamle informationer og viden til 
udarbejdelse af notater og referater mv.  

 at deltage i vigtige møder, konferencer samt 
officielle besøg og følge parlamentariske møder 
og debatter. 

 at arbejde med ét eller flere specifikke 
sagsområder, og derigennem få en indgående 
forståelse for det emne din praktikopgave skal 
tage afsæt i.  

 At være ansvarlig for departementets twitterprofil. 
 
Vi forventer, at du:  

 Er kandidat – eller 3. års bachelorstuderende 
idenfor et samfundsvidenskabelig fag. 

 Interesserer dig for Grønlands udenrigspolitiske 
relationer.  

 Har gode formuleringsevner og erfaring med 
sociale medier. 

 Er samarbejdsorienteret, fleksibel og god til at 
arbejde selvstændigt. 

Departementet for Udenrigsanliggender 

Postboks 1340 

3900 Nuuk 

E-mail: nap@nanoq.gl 

Vi tilbyder 

 Dybdegående indsigt i Grønlands Selvstyres arbejde 
og indsigt i hvordan Grønlands internationale 
interesser varetages. 

 En hverdag i et politisk styret miljø, og erfaringer med 
tværdepartementalt arbejde.  

 En fleksibel og dynamisk arbejdsplads, som vægter et 
godt arbejdsmiljø. 

 
Praktikvilkår 

 Periode: 1. februar  2020  - 31. juli 2020 eller efter 
aftale. 

 Ugentlig arbejdstid 40 timer eller tilpasses med 
studiet. 

 Ulønnet praktik med meritoverførsel. 
 
Er du interesseret? 
Send din ansøgning, CV og bachelorbevis ved 
gennemført BA-forløb til Kuluk Lyberth, kuly@nanoq.gl. 
 
Ansøgningsfrist: 21.11.2019 
 
Vil du vide mere? 
Hvis du har spørgsmål til praktikpladsen, kan du 
kontakte Kuluk Lyberth på kuly@nanoq.gl eller tlf. +299 
34 51 61 
 

Bliv vores nye praktikant i  
Departementet for Udenrigsanliggender  

Som praktikant hos os får du en unik indsigt i 
Grønlands udenrigspolitiske arbejde, mulighed for at 
arbejde med aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål og 
tilegne dig et dybdegående kendskab til grønlandsk 
diplomati. Hverdagen i departementet er dynamisk 
og byder på spændende opgaver, som vil give dig 
gode erfaringer til din videre akademiske og 
professionelle karriere.  

Læs mere om os  
og praktikstillingen på 

www.naalakkersuisut.gl 

Departementet for Udenrigsanliggender i Nuuk søger en initiativrig studerende til at arbejde med 
udenrigspolitik og kommunikationsopgaver under et 6 måneder praktikophold med start 1. februar 2020. 

mailto:kuly@nanoq.gl
mailto:kuly@nanoq.gl

