
Interesserer du dig for samfundsforhold og politik?  
Vil du lære mere om de politiske processer der vedrører Arktis, Danmark og Grønland?

Så har du nu mulighed for at blive akademisk praktikant hos Inuit Ataqatigiit Folketingimi i foråret 2019!

"Det har været spændende 
at indgå i et team hvor alle 
arbejder hen imod et fælles 
mål. Både det at få ansvar for 
særlige opgaver af politisk 
karakter, og at få indblik i 
hvordan arbejdet på et 
sekretariat i Folketinget 
foregår, har været rigtig 
interessant og sjovt” 
                                             Tukummeq Riis Berthelsen 
Praktikant, efterår 2017 

ANSØGNING OG DEADLINE

Kortfattet ansøgning inkl. 
CV, anbefalinger og 
karakterer sendes til 
Sara.Egede@ft.dk  
 
Senest mandag 
den 4. november 2018. 
Mærk ansøgningen 
”Praktikant” 
 
Samtaler forventes afholdt i 
uge 46 og 47

Inuit Ataqatigiit Folketingimi er en dynamisk og spændende arbejdsplads, hvor dagene
sjældent er ens. Her arbejder vi for at sætte Grønland på dagsordenen – både nationalt og
internationalt. Som akademisk praktikant hos os i Inuit Ataqatigiit Folketingimi får du en
unik indsigt i det parlamentariske arbejde i Folketinget, ligesom at du får et indblik i hvad
der rører sig politisk i Grønland og i Danmark.  
 
Som akademisk praktikant vil dine primære opgaver være research, analyse og formidling
af Aaja Chemnitz Larsens politiske arbejde og mærkesager. Derudover vil du bistå
sekretariatet i det daglige arbejde, med alt fra forberedelser til møder til planlægning af
events. Vi forventer at du interesserer dig for politik, kommunikation og samfundsforhold
og at du arbejder selvstændigt og initiativrigt. Vi kan samtidig tilbyde dig at blive en del af
en livlig arbejdsplads med spændende arbejdsopgaver, hvor samarbejde, kommunikation
og faglighed er i højsædet.  
 
Praktikantstillingen er ulønnet, og arbejdstiden er ca. 35 timer ugentligt. Arbejdstiden
tilrettelægges med politisk konsulent Sara Biilmann Egede og der lægges stor vægt på
fleksibilitet for begge parter. Praktikperioden løber fra ultimo januar til ultimo juni 2019, og
vi forventer at praktikopholdet indgår som en meritgivende (ECTS) del af din uddannelse,
hvor du vil kunne modtage SU. I løbet af perioden vil du få faglig feedback og løbende
evaluering.   
 
Vil du vide mere? 
På www.iafolketingimi.dk kan du læse mere om Inuit Ataqatigiit Folketingimi og vores
arbejde og ellers er du velkommen til at kontakte politisk konsulent Sara Biilmann Egede
på tlf. 61623283 

PRAKTIK I FOLKETINGET


