
Praktik: Ungdomars SRHR i Afrika, programarbete 
2 platser 
Info om praktikarbetsplatsen  

Vi söker en eller två universitets-eller högskolestuderande för möjlighet till praktik 
under vårterminen 2016. Praktiken bör ingå som en del av kandidatutbildning i Freds 
och Utvecklingsstudier, Internationellt arbete, Utveckling och internationellt 
samarbete eller genusvetenskap.  

Denna organisation arbetar med forskning, advocacy och implementering av projekt för 
sexuell och reproduktiv hälsa. Bland annat har de projekt för att förbättra 
sexualundervisning, förbättra förutsättningar för flickor att gå i skolan, skapande av 
medvetenhet för ungdomars perspektiv på politiska beslut och rättigheter, samt även 
förbättra tillgång för preventivmedel. 

När är praktiken? 

Praktiken avser minst 17-20 veckor under vårterminen 2016. Start 15 januari. Heltid.  

Vad får jag göra? 

Organisationen hoppas på att hitta praktikanter som vill få erfarenhet i praktiskt 
utvecklingsarbete, kommunikation och uppföljning. Du som praktikant kommer främst att 
arbeta på organisationens kontor, men även delta i och leda workshops och följa med ut 
på projekt. Du kommer att ha en av två roller, antingen kommunikation eller monitoring and 
evaluation (planerings-, och uppföljningsaspekten på projektledning). Dessa roller lär du 
dig på plats, men bör vara intresserad. Du får inblick i organisationens sammarbete med 
svenska RFSU, UNICEF och andra aktörer.  

Organisationen föredrar kandidater som har intresse av av att sammarbeta med 
organisationen angående sin kandidatuppsars, genom MFS eller liknande. Detta är dock 
inget krav.  

Vilken kompetens söker vi? 

Vi söker dig som vill arbeta med internationellt samarbete för utveckling och går en 
utbildning som är relevant för detta. Det är bra om du kan visa genom dina meriter eller 
studiearbeten, att du är intresserad av SRHR. Du ska som tidigast vara inne på sista året av 
dina kandidatstudier. Du bör vara initiativrik och flexibel och sugen på att lära dig mycket 
nya perspektiv och arbetsätt. Praktikperioden ska helst ingå i lärosätets ordinarie 
utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och helst vara berättigande 
till studiemedel. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på 
engelska. Störst vikt ligger vid personlig lämplighet och intresse.  

Annan information. 

Praktiken är oavlönad och finansieras själv av praktikanten med studiemedel. Kost, logi, 
resor, visum och andra eventuella omkostnader i samband med praktiken bekostas också 
av praktikanten. En obligatorisk orienterande kurs ges i samband med praktikens start. 

Ansök via kontaktformuläret på:   
www.intershipskenya.org 

 

 

http://www.intershipskenya.org/

