Institut for Militære Operationer (IMO)

Er du interesseret i militære operationer og
moderne krigsførelse?
▪

▪

▪

Har du lyst til at være med til at opbygge
nye eller justere eksisterende scenarier, der
anvendes i undervisningen af gennemførelse
af militære operationer?
Har du lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver, teambaseret og praktisk arbejde som f.
eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer?
Har du erfaring med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder?

Instituttet søger i foråret 2021 op til to praktikanter til Center for Maritime Operationer til at
bistå med udvikling af scenarier for wargaming/
krigsspil. Instituttet søger ligeledes en praktikant til Center for Værnsfælles Operationer. Vi
byder alle på et højt fagligt miljø med
spændende opgaver og en uformel omgangstone.
For uddybende spørgsmål til stillingsindholdet er
du velkommen til at kontakte major Martin
Klitgaard på makl@fak.dk eller 41 85 05 87.
Om dig
Du er i gang med din kandidatuddannelse ved
en højere læreanstalt. Til kommunikationsteamet kan du som professionsbachelorstuderende med relevant baggrund ligeledes søge.
Personlige kompetencer:
▪
Struktureret og selvkørende og er i stand til
at planlægge din arbejdsdag, samt efter-

Læs mere og søg stillingen HER

▪
▪
▪

▪
▪

følgende 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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