
 

 

 

 

Haemme Suomen Saksan-instituuttiin 

Työharjoittelijaa 

 

1. Paikka 

Suomen Saksan-instituutti, Berliini, Saksa 

 

2. Harjoittelujakso (yhteensä 6 kk vuoden 2023 aikana) 

4.1.–30.6.2023 

 

3. Työtehtävät 

Suomen Saksan-instituutti kehittää yhteistyöhankkeita, jotka tarjoavat suomalaisille kulttuurin, 

tieteen ja talouden toimijoille lisää näkyvyyttä ja toimivia verkostoja saksankielisessä 

Euroopassa. Tavoitteena on edistää kulttuuri- ja tiedesuhteita, suomalaisten toimijoiden 

kansainvälistä kilpailukykyä ja osaamista sekä lisätä työmahdollisuuksia Saksassa, Sveitsissä ja 

Itävallassa. 

 Harjoittelijan päävastuutehtävä on opinto- ja harjoitteluneuvonta. Tehtäviin kuuluu esim. 

yhteyksien ylläpito saksankielisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin, opiskelijoiden kyselyihin 

vastaaminen ja henkilökohtainen neuvonta, opintomessuille osallistuminen, esitelmät, 

tiedonhaku sekä kontaktien luominen. Harjoittelu sisältää verrattain paljon matkustelua. 

 Sen lisäksi harjoittelija osallistuu aktiivisesti instituutin muihin tiede- ja koulutusprojekteihin: 

uusien yhteistyökumppanien kartoitus; opiskelija- ja tutkijaseminaarien suunnittelu, 

valmistelu, toteutus, dokumentointi ja arviointi; vierailuryhmien vastaanotto ja instituutin 

esittely vierailijoille sekä mahdolliset käännöstehtävät ja tekstien tuottaminen. Hän osallistuu 

myös apurahahakemusten käsittelyyn. 

Lisäksi harjoittelija tuottaa aktiivisesti sisältöä instituutin sosiaalisen median kanaville, 

erityisesti Instagramiin, ja avustaa muissa viestintätehtävissä. 
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4. Valintakriteerit  

Haemme pian valmistuvaa tai juuri valmistunutta korkeakouluopiskelijaa. Kokemus kv-

tehtävistä katsotaan eduksi. Toivomme lisäksi asiakaspalveluhenkisyyttä, joustavuutta, 

avoimuutta ja esiintymistaitoa. Sosiaalisen median tuntemus ja kokemus sen käytöstä ovat 

eduksi. Harjoittelijalta edellytetään sujuvaa suomen ja hyvää saksan kielen taitoa, ruotsin ja 

englannin kielen taito ovat eduksi. 

Hakijan tulee asua ennen harjoittelun alkua vakituisesti Suomessa ja kuulua Suomen 

sosialiaaliturvan piiriin. 

 

5. Työskentelykieli ja hakemusasiakirjojen kieli  

- Toiminnan pääkielet ovat saksa ja suomi. 

- Hakijoilta edellytetään saksankielistä motivaatiokirjettä sekä CV-tietoja. 

 

6. Apuraha 

Harjoitteluun myönnetään pienimuotoinen apuraha (1.000,00 euroa/kk) kulujen kattamiseen. 

Harjoittelun rahoituksesta vastaa Suomen Saksan Instituutin Säätiö. Harjoittelijan tulee kuulua 

koko harjoittelun ajan Suomen sosiaaliturvan piiriin. 

 

7. Kuukausilippu julkiseen liikenteeseen 

Instituutti kustantaa paikallisen liikennelaitoksen kuukausilipun (AB-vyöhykkeillä). 

 

8. Lisätietoja  

Lisätietoja Suomen Saksan-instituutista, harjoittelusta sekä Berliinissä asumisesta antaa insti-

tuutin johtajan avustaja Suvi Wartiovaara: suvi.wartiovaara@finstitut.de 

 

Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetäthän hakemuksesi, joka sisältää CV:n ja saksankielisen 

motivaatiokirjeen (yhtenä PDF-tiedostona, korkeintaan 3 MB), 31.10.2022 mennessä 

seuraavaan osoitteeseen: 

suvi.wartiovaara@finstitut.de 


