Ledig praktikantplass ved generalkonsulatet i Guangzhou høsten
2017.
Vil du jobbe i en av Kinas mest dynamiske byer? Generalkonsulatet i Guangzhou tilbyr
et praktikantopphold for norske studenter høsten 2017. Søknadsfrist 10. mars.
Oppholdet gir god innsikt i arbeidet på en norsk utenriksstasjon og gode muligheter for å
tilegne seg kunnskaper om kinesisk økonomi og samfunnsliv. Praktikantoppholdet vil være i
perioden august til desember, men endelig periode vil bli avtalt med praktikanten.
Generalkonsulatet i Guangzhou skal være en veiviser for norske interesser i Sør-Kina,
etterlate et moderne fotavtrykk av Norge og bidra til Norges forståelse av Kinas utvikling.
Fremme av norsk verdiskaping er en hovedoppgave, og vi har spennende satsinger innen blant
annet maritim sektor, miljøteknologi, IT, reiseliv og kreative næringer. Stasjonen driver også
politisk og økonomisk rapportering om utviklingen i Sør-Kina.
Generalkonsulatet i Guangzhou ble etablert i 2008, og vi legger vekt på moderne
arbeidsformer. Arbeidsoppgavene vil bero på kompetansen og interessene til den vi
rekrutterer, men en vesentlig del av arbeidet vil ligge innenfor næringsfremme, kultur- og
omdømmearbeid, samt rapportskriving. Praktikanten vil også få mulighet til å delta i
planlegging og avvikling av ulike arrangementer og besøk. Mye av generalkonsulatets arbeid
er prosjektbasert og dermed svært variert. Vi er et arbeidsfellesskap med femten ansatte. Som
praktikant hos oss blir du involvert i et bredt utvalg av arbeidsoppgaver.
Guangzhou er en dynamisk kinesisk storby i rask utvikling med et godt kultur- og
utelivstilbud. Levekostnadene er relativt lave. Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men det vil
bli gitt et stipend, som i henhold til gjeldende sats vil være 9.200 NOK. Dette kan være
gjenstand for noe justering. Praktikanten må selv dekke reise til og fra Guangzhou.
Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Kunnskap om Kina og kinesisk språk (mandarin og/eller
kantonesisk) vil vektlegges.
Søkere må være norske statsborgere og få innvilget frivillig folketrygdmedlemskap for
utenlandsopphold, se
http://www.nav.no/Internasjonalt/Arbeid+i+utlandet/Au+pair+eller+praktikant+i+utlandet
Det er et krav at søkere er registrerte studenter ved et godkjent lærested, se
http://app.lanekassen.no/lut/ Har man fullført en bachelorgrad og ikke deltar i et
studieprogram kan man fortsatt søke dersom man har til hensikt å videreføre studiet med sikte
på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
Vi legger vekt på god formidlingsevne og vil derfor be søkere legge ved en kort tekst på
maks 500 ord der du peker på Kinas viktigste utfordringer fram mot 2025.
Søknaden, vedlagt CV, relevante karakterutskrifter og referanser sendes til
cg.guangzhou@mfa.no, og merkes «Praktikantsøknad» i emnefeltet.
Se også www.norway.cn/guangzhou.

Opplysninger om praktikantordningen og vilkårene finnes på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Studentpraktikantordningen.html?id=485910
For nærmere informasjon, kontakt gjerne konsul Lars Børresen på lars.borresen@mfa.no eller
+86 20 3811 3188.

