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Kiinnostava harjoittelupaikka kansainvälisellä näköalapaikalla Brysselissä 

Helsinki EU Office hakee viestinnän harjoittelijaa (Junior 

Communications Officer - internship) 

”Helsinki EU Officella yksikään työpäivä ei ole samanlainen ja Bryssel ei takuulla jätä ketään kylmäksi. 

Harjoittelu tarjoaa jatkuvasti uusia innostavia tilaisuuksia viestinnällisen osaamisen ja EU-asiantuntijuuden 

syventämiseen.” 

Viestinnän harjoittelija Mikael Vainio 

Helsinki EU Office on Uudenmaan liiton, Kymenlaakson liiton, Hämeen liiton, Päijät-Hämeen liiton, Helsingin 

kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska 

Handelshögskolanin, Taideyliopiston, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sekä Luonnonvarakeskuksen yhteinen EU-toimisto Brysselissä. 

Toimisto tukee ylläpitäjiensä EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston 

tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä,  

EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja 

verkostoitumismahdollisuuksista. Lisätietoa Helsinki EU Officesta löytyy osoitteesta www.helsinki.eu. 

Viestinnän harjoittelijan monipuolisiin tehtäviin kuuluvat sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä avustaminen, 

osallistuminen toimiston some-viestintään, tiedonhankinta ja verkkosivujen päivittäminen. Harjoittelija laatii 

uutistiedotteita ja raportteja sekä osallistuu seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Harjoittelija avustaa myös 

toimiston henkilökuntaa muissa toimistotehtävissä sekä osallistuu vierasryhmien ohjelmien valmisteluun 

sekä niihin liittyviin käytännön järjestelyihin. 

Arvostamme: 
 

- EU-päätöksenteon ja keskeisten EU-käsitteiden tuntemusta 

- Erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua 

- Sujuvaa englannin kielen taitoa, ranskan kielen taito katsotaan eduksi 

- Hyviä tietotekniikkataitoja (ml. verkkosivujen ylläpito ja some-viestintä) 

 
Harjoittelupaikkaa hakiessa etusijalla ovat Helsinki EU Officen edustamien yliopistojen opiskelijat: Helsingin 
yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto ja Hanken Svenska Handelshögskolan. 

Harjoittelijaa haetaan ajalle 24.2.2020 – 28.8.2020 tai mahdollisuuksien mukaan vuoden mittaiselle jaksolle 

alkaen 24.2.2020.  Harjoittelusta maksetaan palkkaa 1606 eur/kk, minkä lisäksi harjoittelijalla on 

mahdollisuus hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa. Harjoittelija hankkii itse asunnon Brysselistä. 
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Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: 

helsinki.euoffice@helsinki.eu otsikolla: ”Viestinnän harjoittelija – Helsinki EU Office”. Hakuaika tehtävään 

päättyy maanantaina 2.12.2019 klo 16.00 Suomen aikaa. Haastattelut järjestetään joulukuun puolessavälissä 

Helsingissä ja valinnasta ilmoitetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.  

Lisätietoja: EU-yhteistyöpäällikkö Saara Harjula saara.harjula@helsinki.eu , puh. +32 498 168 303 
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