Praktikberetning – bab.la

Helle (Danmark)
Som en del af min af min kandidatuddannelse i tysk og engelsk tilbragte jeg tre vintermåneder
hos bab.la i Hamborg. Det blev tre lærerige måneder, som bød på masser af hårdt arbejde, faglige
udfordringer, kulturmøder, ”office lunches” og fantastiske kolleger fra hele verden.


Hos bab.la bestod mine hovedopgaver i at opdatere og vedligeholde den dansk-engelske
ordbog på da.bab.la og i at markedsføre bab.las produkter i Danmark. Desuden blev jeg en del af
teamet med ansvar for bab.las social media marketing på Facebook og Twitter. Arbejdet med sprog
og kultur havde jeg god erfaring med fra tidligere, men arbejdet med markedsføring og sociale
medier lå langt fra min vante boldgade. De andre i bab.la-teamet var heldigvis parate til at hjælpe
mig på plads, og under kyndig oplæring fik jeg snart stiftet bekendtskab med hidtil ukendte
fænomener som bl.a. ”e-mail-marketing”, ”SEO” og ”performance tracking”. Jeg fik således tilegnet
mig en flot buket nye færdigheder, som de andre humanister hjemme i Danmark er godt misundelige
på.


Når jeg her

skriver om kulturmøder, mener jeg ikke min forundring over, at tyske

supermarkeder ikke opbevarer deres æg på køl, og at det ikke er til at opdrive noget, der minder om
skummetmælk. Jeg mener mødet med alle de søde kolleger hos bab.la, som kommer fra hele verden
til Hamborg. Under mit praktikophold fik jeg bl.a. fornøjelsen af at få lov at drikke en brasiliansk
Caipirinha mikset på den helt rigtige måde, at spise halalslagtet kylling med kikærter og kun ”lidt”
chili og at opleve voksne mennesker se sne for allerførste gang.
For mig var det største på mine tre måneder hos bab.la oplevelsen af, hvordan en gruppe mennesker
fra vidt forskellige steder i verden med (mere eller mindre flydende) engelsk som fælles
fremmedsprog alligevel formår at mødes omkring et fælles projekt og en fælles passion for at lære og
lære fra sig.
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Bab.la i sneen!

Smukke Hamborg

Solnedgang over Alstersøen
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