Praktikant til Innovation Centre Danmark på den
danske ambassade i Seoul
Innovation Centre Danmark på den danske ambassade i Seoul søger en praktikant for perioden 1.
august 2015 til 31. januar 2016. Frist for ansøgninger er den 7. april 2015.

På arbejde for Danmark
I de seneste 50 år har Sydkorea gennemgået en imponerende udvikling fra krigsramt nation til en af
verdens største økonomier. Landet er blevet kendt for teknologi, innovation og kultureksport og
arbejder i dag med at kombinere kreativ økonomi og grøn omstilling. Det gør Korea til en stadig
vigtigere spiller i Asien og en stadig vigtigere handelspartner for Danmark.
På den danske ambassade i Seoul arbejder vi for at fremme danskernes frihed, tryghed og velstand –
og samtidig for en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle.
Vi fører dansk udenrigspolitik ud i livet, assisterer danske borgere, fremmer bilateral handel og
investeringer samt dansk-koreansk samarbejde om forskning, innovation og kultur.
Innovation Centre Danmark (ICDK) er en del af ambassaden i Seoul og har som formål at udvikle
innovations- forsknings- og forretningssamarbejde mellem Danmark og Korea. ICDK tilbyder
skræddersyet rådgivning, assistance og projektstøtte til virksomheder, forskere, offentlige
institutioner og andre, som er interesserede i at opbygge kendskab og få adgang til det koreanske
marked.
Praktikant i Innovation Centre Danmark
Som praktikant på Innovation Centre Danmark i Seoul vil du blive involveret i udviklingen af
forsknings- og innovationsdrevet samarbejde mellem danske og koreanske virksomheder,
forskningsinstitutioner og universiteter. Du vil få en varieret hverdag, hvor du blandt andet vil
skulle indsamle og præsentere information, planlægge og afholde workshops, innovation camps,
konferencer, seminarer mm. Der vil endvidere blive tale om kontakt og bistand til virksomheder,
forskningsinstitutioner og universiteter i forbindelse med besøg fra Danmark til Korea. Endelig vil
praktikopholdet indebære vedligeholdelse og videreudvikling af innovationscentrets hjemmeside og
LinkedIn, ligesom der må påregnes en række praktiske opgaver.
Dit praktikophold vil give dig indblik i innovationscentrets kerneområder Life Science, Clean Tech
og ICT (informations- og kommunikationsteknologi). Du vil desuden få bred indsigt i danskkoreanske relationer og mulighed for at opbygge netværk i både offentlige og private danske og
koreanske institutioner inden for forskning, udvikling og innovation.

Vi vil give dig rig mulighed for at præge dit arbejde i den retning, du finder mest relevant i forhold
til dit studie, og vi vil i fælleskab tilrettelægge dit ophold, så det kan meritoverføres, hvis din
studieordning tillader det.
Kvalifikationer
-

-

Du har en bachelor i innovation/business, ingeniørvidenskab eller naturvidenskabelige
studier og er i gang med din kandidatuddannelse.
Du er initiativrig, målorienteret, har stærke analytiske evner og er i stand til at arbejde
selvstændigt og som en del af et multikulturelt team.
Du har interesse for og gerne kendskab til innovation, forskning og udvikling i danske
virksomheder, ligesom du forventes at have interesse for teknologiudvikling og
innovationsprocesser.
Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.
Du har godt kendskab til IT, herunder standardprogrammerne i Microsoft Office.
Du er fleksibel og omstillingsparat, så du har mulighed for at agere back-up for andre
praktikanter om nødvendigt.
En bred interesse i ambassadens arbejdsområder, herunder uddannelse, kultur og
kommunikation vil være en fordel.

Vilkår
Praktikperioden er fra den 1. august 2015 til 31. januar 2016.
Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder refusion mod dokumentation af relevante udgifter
på op til DKK 4000 pr. måned. Der er under opholdet mulighed for at medtage SU efter gældende
regler. Du vil selv være ansvarlig for at finde bolig, men de nuværende praktikanter kan være
behjælpelige med kontakter og rådgivning.
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 7. april 2015
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes
”Innovationspraktikant” og sendes pr. mail til selamb@um.dk og CC marisk@um.dk.
Ansøgning med tilhørende dokumentation bedes indscannet i ét PDF dokument.
Har du spørgsmål omkring praktikken kan de rettes til Head of Innovation Maria Skou
marisk@um.dk, telefon (+82) 2 795 4187 (ext. 312), samt nuværende praktikant Pelle Bjørn
Nielsen, pelnie@um.dk, telefon (+82) 2 795 4187 (ext. 315).
Du kan finde yderligere information om Innovation Centre Danmark, ambassaden og generelt om
Sydkorea på www.sydkorea.um.dk og www.icdk.um.dk.

