
 
 

                

Praktik - Praktikanter till Bolivia, Nicaragua och Peru, 
samt Stockholm Hösten 2016 

Se fullständiga annonser på http://www.svalorna.se/praktik 

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, demokrati och utvecklingsfrågor? Är du intresserad av 

Latinamerika? Pratar du spanska? Är du 20-30 år? 

- Sök praktikplats hos Svalorna Latinamerika! 

 

Programpraktik i Bolivia, Nicaragua och Peru 

Som programpraktikant för Svalorna Latinamerika får du vara en del av vår organisations arbete i 

fält. Uppdraget passar dig som är utåtriktad, flexibel och intresserad av att arbeta med 

utvecklingsfrågor i framtiden! Du är delaktig i ett av Svalorna Latinamerikas utvecklingsprogram och 

du får aktivt delta i arbetet med lokala samarbetsorganisationerna i Bolivia, Nicaragua eller Peru. 

Under din praktikperiod kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och du får en inblick i hur 

svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. Du kommer även att hjälpa till med 

programrapportering, planering och/eller uppföljning. Vi ser gärna att du bidrar med egna 

erfarenheter eller kunskap utifrån intresse och behov inom programmen. Du kommer att vara 

placerad hos någon av våra lokala samarbetsorganisationer samt på Svalorna LA:s egna 

programkontor och handledas av Svalorna Latinamerikas praktikantansvarige i Sverige och av 

personal på plats. 

 

Informationspraktik i Bolivia, Nicaragua och Peru 

Som informationspraktikant för Svalorna Latinamerika är du länken mellan organisationen i Sverige 

och vårt arbete på plats i Latinamerika. Ditt viktigaste arbete är att informera om Svalorna 

Latinamerikas och våra samarbetsorganisationers arbete i Latinamerika. Du får möjlighet att skriva 

längre reportage liksom korta blogginlägg om personer, händelser och aktiviteter som våra 

samarbetsorganisationer anordnar, samt filma och fotografera. 

Du deltar i arbetet med samarbetsorganisationerna i de olika länderna och under din praktikperiod 

kommer du att lära dig mer om utvecklingsarbete och få en inblick i hur svenskt 

utvecklingssamarbete fungerar i praktiken. Du kommer att vara placerad hos Svalorna 

Latinamerikas lokala samarbetsorganisationer samt på Svalorna Latinamerikas programkontor. Du 

kommer att handledas av Svalorna Latinamerikas praktikantansvarige i Sverige och av personal på 

plats. 

 

Praktik på kansliet i Stockholm 

Som organisationspraktikant kommer du att delta i arbetet med våra medlemmar och frivilliga samt 

få möjlighet att arbeta med olika evenemang och bidra till att utveckla intresset och engagemanget 

för utvecklingsfrågor i Latinamerika. 

Som praktikant kommer du få relevant erfarenhet av kommunikationsarbete och utvecklingsfrågor. 

Du kommer att få ett stort nätverk bland de organisationer som arbetar utåtriktat med 

utvecklingsfrågor. Du kommer att få möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla 

intresset och engagemanget för utvecklingsfrågor i Latinamerika. 

 

För utlandsuppdrag ska den sökande vara svensk medborgare eller ha permanent 



 
 

                

uppehållstillstånd i Sverige. Den sökande måste sista ansökningsdag minst ha fyllt 20 och max 30 

år. Det är ett tidsbegränsat praktikuppdrag på heltid. Sökanden får inte tidigare ha deltagit i 

Praktikantprogrammet finansierat via Universitets- och högskolerådet. 

 

Ansökan 

Skicka ansökan innehållande ett personligt brev, gärna på spanska om du söker utlandsuppdrag, 

och ditt CV till rekrytering@svalorna.se. Ange i ämnesrubriken om du söker program-, informations- 

eller organisationspraktik.  

 

Om du är särskilt intresserad av ett av våra länder, ange vilket och motivera ditt val. 

Sista ansökningsdag är den 30 mars. 

 

Vid frågor om praktiken kontakta Birgitta Vega Leyton på birgitta.vega@svalorna.se. 

För övrig information om Svalorna Latinamerika besök gärna vår hemsida www.svalorna.se 

 

Välkommen med din ansökan! 
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