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Kunne du tenke deg å ha et praktikantopphold hos oss? Her er hva vår nåværende 

praktikant Kim Jacobsen har å si om erfaringen med å være praktikant hos oss. 

Hvordan havnet du som praktikant i Europabevegelsen?   

-Jeg besøkte European Movement International (EMI) i Brussel i vår som en del av 

en studietur. EMI er en paraplyorganisasjon for alle europabevegelsene i Europa. 

Organisasjonen virket spennende, så jeg bestemte meg for å kontakte 

Europabevegelsen i Norge for å spørre om de hadde et opplegg for studenter som 

var på jakt etter et praksisopphold. 

 

Kim ble dermed den første praktikanten i Europabevegelsen. Han har en bachelor i 

Europastudier fra NTNU og holder nå på med mastergraden Euroculture ved 

Deusto Universitet og Groningen Universitet. Mastergraden forutsetter et semester 

som praktikant ved et relevant arbeidssted. Praksisperioden varer fra midten av 

august til midten av desember. 

 

Hvilke arbeidsoppgaver har du som praktikant i Europabevegelsen?   

- Det er veldig varierte oppgaver. Jeg skriver en del artikler og driver mye med 

informasjonsinnhenting. Det kan være om valg, aktuelle hendelser, politikk og 

lignende, forklarer Kim. 

 

Du har også vært med på en rekke prosjekter i regi av Europabevegelsen? 

– Det stemmer, blant annet så var jeg med på Arendalsuka i starten av oppholdet. 

Europabevegelsen var tilstede i Arendal og satset sterkt på sosiale medier og bruk 

av videoer. I den anledning deltok jeg i alle delene av prosessen med 

videoproduksjon. Det var også en god del redigering, noe som var en helt ny 

oppgave for min del, humrer Kim.    

 

- Jeg har også vært involvert i pilotprosjektet «Borgerdialoger om Europa, EU og 

Norge» som gjennomføres i Bergen, organisering av de månedlige Europacaféene, 

forberedelsene til Europabevegelsens landsmøte og Europakonferansen 2015. Jeg 

har ikke vært arbeidsledig med andre ord. 

Hva har du lært i løpet av oppholdet? 

http://www.europabevegelsen.no/author/europabevegelsen/


- Jeg har lært mye i løpet av tiden min her. Spesielt skriveevnene mine har blitt 

langt bedre. Det var også veldig forfriskende og nyttig å anvende kunnskapene fra 

studiene rent praktisk. Jeg har også plukket opp mye kunnskap om bruk av media, 

filming redigering og web drift. Men den viktigste lærdommen er kanskje 

arbeidserfaringen som jeg kan bruke videre i livet, sier Kim. 

 

Hvilke anbefalinger har du til framtidige praktikanter? 

- Du må være fleksible og være villig til å ta et tak. Det blir mye nytt i begynnelsen, 

så det er viktig at du spør hvis det er noe som er uklart, oppsummer Kim. 

 

Har du trivdes i Europabevegelsen? 

- Ja, arbeidsmiljøet er godt og samlokaliseringen med Europeisk Ungdom gjør at 

det er et nok så ungt miljø i Kongens gate 2 i Oslo! 

 

Hvis praktikantstillingen frister, send inn en søknad til oss på 

eb@europabevegelsen.no Søknadsfristen er 1. desember 2015. 
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