
 

 

 

Är du Stockholms FN-förenings nästa 

praktikant? 

 

Här är några av våra tidigare praktikanter! Från vänster till höger:  
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ia, VT14, Malin, VT16, Anna, HT15, Sayuri, HT13, Jennifer, HT16. 

ker du att det är viktigt att jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter och 

ala utvecklingsfrågor? Är du intresserad av att sprida information och gillar att 

a spindeln i nätet? Då har vi en spännande praktikplats på Stockholms FN-förening 

er nästa termin! Sök redan i dag!  

öker dig som kan praktisera minst 5 månader heltid under våren 2017, med start i januari 

 juni. Det är till fördel om du kan inräkna praktiktjänsten som relevant för din utbildning. 

ska vara van vid och trivas med självständigt arbete, då praktiken innefattar stort eget 

var. Du bör även vara noggrann och ordningsam. Vi ser gärna att du är intresserad av 

rnationella frågor och vill få erfarenhet av ideell föreningsverksamhet. 

ckholms FN-förening är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar med 

prida kännedom om FN och dess arbete för fred och samarbete mellan världens folk. Vi 

drygt 1000 medlemmar och vår verksamhet bedrivs bland annat genom 

rmationsspridning och projekt i olika former. 

 oss får du möjlighet att ta stort ansvar och ha insikt i alla delar av föreningens 

samhet. Verksamheten innefattar såväl föreningens egna aktiviteter såsom dess 

ersektioner, Studentsektionen och Ungdomssektionen. På kansliet kommer du till stor del 

tödja våra sektioners arbete, hantera administrativa kontorsuppgifter såsom att hjälpa till 

 ekonomihantering, publicera material på vår hemsida och Facebook, hantera 

lemsregistret, marknadsföra vår verksamhet etc. 

kommer även få möjligheten att aktivt engagera dig i föreningens verksamhet genom att 

omföra och delta i FN-relaterade aktiviteter och projekt. Du kommer dessutom få tillfälle 

ara aktiv i föreningens styrelsearbete, exempelvis genom att föra protokoll, skriva 

ordningar och närvara på styrelsemöten. Samtidigt får du möjlighet att delta i föreningens, 

domssektionens och studentsektionens projekt men också organisera och delta i en hel del 



utåtriktad verksamhet såsom informationsspridning och deltagande i seminarier och kurser av 

olika slag.  

Maila oss ditt CV samt personliga brev till vårt kansli på info@fnstockholm.se senast 

16:e november. Skriv "Praktik VT17" i ämnesraden så återkommer vi inom kort 

 

Om du har några frågor så är det bara att fråga Jennifer, vår nuvarande praktikant. Hon svarar 

gärna på dina frågor och funderingar! 

 


