
Praktikmöjlighet: Vill du jobba med utvecklingsarbete, är duktig på 
kommunikation och intresserad av flyktingfrågor? 
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Vi söker två universitets- eller högskolestuderande för möjlighet till praktik under vårterminen 
2016.  Praktiken bör ingå som en del av kandidat eller masterutbildning inom utvecklingsarbete, 
internationellt arbete, IMER (international migration), Peace and Development studies, 
Communication for Development.  
 
Organsiationen arbetar med  att hjälpa de flyktingar som faller mellan stolarna på de stora 
flyktingorganen, flyktingar som bor utanför lägren samt kvinnor och barn.  

När är praktiken? 
Praktiken avser 17-20 veckor under vårterminen 2016. Start 15 januari. Heltid.  

Vad får jag göra? 
Praktikanten kommer vara stöd för kommunikationsavdelningen på organisationens kontor i 
Nairobi , och får stor möjlighet att vara med på fältet och träffa flyktingar, möten med 
samarbetsorganisationer som UNHCR mm. Du kommer få insikter i organisationens arbete i hela 
Östafrika, samt hur man arbetar med kommunikation och fundraising genom organisationens 
huvudkontor i USA. Frågorna handar om ekonomisk empowerment, livelihoodprogram, 
mikrofinans och resettlement. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med ett 
team av lokala och internationella medarbetare.  

Vilken kompetens söker vi? 
De insikter du får genom din praktikplats passar främst den som studerar International Migration 
and Ethnic Relations, mänskliga rättigheter med fokus på migration, genusvetenskap, eller 
development studies. freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Dock söker organisationen 
någon som har tydliga erfarenheter av kommunikationsarbete, genom kurser eller erfarenheter 
från jobb eller fritid. Du ska som tidigast vara inne på sista året av dina kandidatstudier och 
praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för 
akademiska poäng och berättigande till studiemedel. Arbetet kräver mycket god förmåga att 
uttrycka sig i tal och skrift på engelska. 

Hur ansöker jag? 
Anmäl intresse via kontaktformuläret på www.internshipskenya.org. Platserna tillsätts löpande. 
VI hjälper dig med CV och ansökan.  

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, och förmedlas genom Internships Kenya.  En obligatorisk orienterande kurs ges i 

samband med praktikens start. 

Ansök via kontaktformuläret på:  
www.internshipskenya.org 

http://www.internshipskenya.org/

