
Hvem er vi?
Central Denmark EU Office (CDEU) er Midtjyllands EU-kon-
tor i Bruxelles. Vi arbejder for, at Midtjylland får størst mulig 
værdi ud af det europæiske samarbejde, og det gør vi på en 
række måder: Vi hjælper kommunerne, regionen, private 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner og en række andre 
aktører med bl.a. at søge EU-støtte, søsætte nye, brede 
samarbejder, påvirke de kommende EU-programmer og bane 
vej internationalt for nye projekter. Det gør vi i et uformelt 
arbejdsmiljø med særdeles højt til loftet, og det kunne være 
fantastisk, hvis du havde mod på at være med!

Hvorfor blive praktikant hos os? 
Vi er et mindre kontor med 20 medarbejdere og en meget flad 
struktur, og hos os bliver du en vigtig brik, hvis indspil vi forstår 
at værdsætte. Du vil kunne bringe dine egne kompetencer i spil, 
opbygge et solidt netværk, lære at arbejde med europæiske 
projekter og få mulighed for at deltage på kontorets vegne i en 
række konferencer og workshops i EU-regi. 

Vil du gerne have 
EU som arbejdsplads? 

Vil du til Bruxelles?
Vi søger praktikanter til Central Denmark EU Office til efteråret!

Hvad skal du kunne?

• Du har mod på at løse opgaver inden for et eller 
flere af vores tværgående arbejdsfelter: 
Forskning & Erhverv, Sundhed & Bioøkonomi, 
Kultur & Uddannelse samt Kommunikation.

• Du kan arbejde selvstændigt, men du er også 
god til at samarbejde med andre.

• Du er initiativrig, positiv og trives med at 
koordinere. 

• Du har lyst til at blive udfordret fagligt, du har en 
god sproglig forståelse (flydende engelsk i skrift 
og tale), og du er i slutningen af din uddannelse. 

Kan du se dig selv i ovenstående, 
så send en ansøgning til os!

Læs om alle dine muligheder, hvordan du gør rent praktisk, 
hvad du får ud af at være i Bruxelles og se tidligere praktikanter på:

praktikantibruxelles.dk

Ansøgningsfrist:
Den 14. marts 2019

senest kl. 12. 
Ansøgningen sendes til

assistant@centraldenmark.eu
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