Center for Stabiliseringsindsatser (CFS)

Er du interesseret i sikkerhedspolitik og
stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter?
Vil du prøve kræfter med en dynamisk hverdag,
som både inkluderer planlægning og implementering af projekter, research og formidling af
sikkerhedspolitiske dilemmaer?
Stillingen hos CFS indebærer forskellige opgaver
i en dynamisk hverdag, som forudsætter omstillingsparathed. Vi søger 1 praktikant, som skal
assistere i projektimplementering, løse research- og planlægningsopgaver, undersøge et
selvvalgt emne og på baggrund heraf skrive en
kort selvstændig publikation. Praktikforløbet på
CFS sker i tæt samarbejde med centerets øvrige
personale, hvor der er rig mulighed for faglig
sparring.
En stor del af det skriftlige arbejde vil foregå på
engelsk, hvorfor der forventes erfaring med at
kommunikere skriftligt på engelsk. CFS er et
nyoprettet center på FAK, hvor der arbejdes
med projektudvikling og projektimplementering
i bl.a. Afghanistan, Pakistan, Ghana og Ukraine
og derfor vil viden omkring et eller flere af de
pågældende lande være en fordel – men ikke et
krav.
Da centeret generelt beskæftiger sig med sikkerhedspolitisk er et vist kendskab til international sikkerhedspolitik og aktuelle konflikter en
forudsætning.
For uddybende spørgsmål kan chefkonsulent
David Vestenskov kontaktes på dave@fak.dk
eller tlf. 41 31 95 76.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved
en højere læreanstalt. Til kommunikationsteamet kan du som professionsbachelorstuderende med relevant baggrund ligeledes søge.

Læs mere og søg stillingen HER

Personlige kompetencer:
▪
Struktureret og selvkørende og er i stand til
at planlægge din arbejdsdag, samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
▪
Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
▪
Du er engageret i dit arbejde og ønsker at
udvikle dig fagligt.
▪
Kvalitet i arbejdet er et nøgleord for dig, du
er vedholdende og sætter en ære i at løse
opgaven til såvel din egen som andres tilfredshed.
▪
Du kan planlægge og udføre opgaver selvstændigt ud fra givne rammer.
▪
Vidensdeling og koordinering med de øvrige
kolleger.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner danske og udenlandske officerer og sergenter samt forsker i
sikkerhedspolitik, strategi, kulturforståelse,
militære operationer, ledelse, militærhistorie og
militær teknologi.
Vi er ca. 300 ansatte på Forsvarsakademiet
- sagsbehandlere, lektorer, officerer, forskere,
assistenter, kadetter, bibliotekarer og mange
andre både civile og militære. Rent geografisk
har langt de fleste deres daglige gang på Svanemøllen Kaserne, men Hærens Officersskole på
Frederiksberg Slot og sergentskolerne i Jylland
ligeledes hører til Forsvarsakademiet.
Alle praktikpladser befinder sig på Svanemøllen
Kaserne.
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