
EU-harjoittelija vuodeksi Brysseliin

Haemme Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhteiseen Brysselin toimistoon, Finnish Liaison
Office for EU R&I, (FiLi) korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.1.–31.12.2020.

FiLi seuraa ja analysoi Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehitystä ja välittää siitä tietoa
Suomeen. Lisäksi FiLi viestii Suomen Akatemian ja Business Finlandin kantoja EU:n toimielimiin sekä
muille keskeisille tahoille. Osana tätä vaikutustyötä FiLi ylläpitää laajaa kontaktiverkostoa EU:n
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alan toimijoiden piirissä.

Harjoittelijana työtehtäviisi kuuluvat:
- EU:n tiede- ja innovaatiopolitiikan seuraaminen ja siitä raportointi sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille
- tiivis osallistuminen Suomen Akatemian ja Business Finlandin EU-kannanottojen valmisteluun ja
niistä viestimiseen
- yhdessä sovittavan laajemman selvitystyön laatiminen harjoittelun aikana
- seminaari- ja kokousjärjestelyt
- toimiston asiantuntijoiden avustaminen
- vaihtelevia toimistotehtäviä

Odotamme:
- sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisua suomen kielessä
- hyvää EU-tietämystä sekä kiinnostusta EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan
- pitkälle edenneitä korkeakouluopintoja
- sujuvaa englannin kielen taitoa ja käytännön asioiden hoitamista varten riittävää ranskan kielen
taitoa
- paineen- ja stressinsietokykyä
- valmiuksia sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- MS Office -ohjelmien hallintaa
- verkkosivun päivitystaitoja
Aiempi opiskelu tai työskentely ulkomailla katsotaan eduksi.

Tarjoamme:
- monipuolisia työtehtäviä EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan näköalapaikalla
- erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia EU:n t&k&i -asiantuntijoihin
- dynaamisen ja kannustavan työympäristön

Harjoittelu on palkallinen, tehtävän palkkaus 2 150 euroa kuukaudessa. Harjoittelija on
määräaikaisessa virkasuhteessa Suomen Akatemiaan, mutta työskentelee molemmille
organisaatioille.

Huom! Tehtävään voidaan valita vain korkeakouluopiskelija.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Matti Hiltunen, Business Finland, matti.hiltunen@businessfinland.fi, p. +358 50 5577 652 sekä
Hannele Lahtinen, Suomen Akatemia, hannele.lahtinen@aka.fi, p. +358 40 029 5645.
Harjoittelijan käytännön työhön liittyviin kysymyksiin vastaa nykyinen harjoittelija Johannes Ahvo,
johannes.ahvo@aka.fi, p. +358 50 456 7602.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 10.10.2019 osoitteella
kirjaamo@aka.fi tai Suomen Akatemia, PL 531, 00531 Helsinki.
Laita sähköpostin otsikkokenttään tai kuoreen tunnukseksi ”EU-harjoittelija”.

Haastattelut järjestetään Helsingissä 31.10.–1.11.2019 ja tarvittaessa sopimuksen mukaan
Brysselissä. Tehtävään valitulle ilmoitetaan valinnasta viimeistään marraskuun puolivälissä.

https://www.aka.fi/
https://www.businessfinland.fi/
https://www.horisontti2020.fi
http://www.fili-office.fi/


