
UNDP Sverige söker ’Informatör för de Globala Målen’ 

 

Ansök nu för att bli en av UNDP Sveriges ’Informatör för de Globala Målen’ – en perfekt 

chans för dig som har ett intresse för globala utvecklingsfrågor och som vill lära dig mer om 

att arbeta inom FN! 

 

Som informatör för de Globala Målen hos UNDP Sverige får du en unik möjlighet att delta i 

vårt arbete med att sprida kunskap om FN:s utvecklingsarbete och de 17 Globala Målen som 

ska förändra världen till år 2030. Vi erbjuder dig en unik inblick i hur vi på UNDP arbetar för 

hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt, samt praktisk utbildning för dig som är 

intresserad av att arbeta inom FN-systemet och med de Globala Målen i framtiden. Genom en 

inledande utbildningshelg samt nära kontakt med våra anställda på kontoret i Stockholm ger 

vi dig chansen att ta dina första steg inom FN-systemet.  

 

Ditt uppdrag 

Som ideell informatör för de Globala Målen är du en del av det kommunikationsarbete vi 

bedriver runt om i Sverige. Efter en inledande utbildningshelg i Stockholm kommer du att 

bidra till att sprida information om utvecklingsfrågor och de Globala Målen genom 

framförallt presentationer på skolor, universitet och organisationer. Du ges även möjlighet att 

bidra med material till våra digitala kommunikationsplattformar, vår hemsida och våra 

sociala medier. Tillsammans med anställda på UNDP och de övriga informatörerna kommer 

du att ta fram ditt personliga presentationsmaterial, anpassat efter dina intressen, allt för att på 

bästa sätt utveckla just dina styrkor och förmågor.  

 

Som en av våra informatörer för de Globala Målen är du engagerad i vårt arbete på 

volontärbasis. Ekonomisk ersättning utgår för resor och boende relaterat till uppdraget.  

 

Vi söker dig som: 

- studerar, eller har studerat, inom relevant område (statsvetenskap, internationella 

relationer, journalistik, kommunikation eller liknande) 

- har ett stort intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor 

- står bakom UNDP:s och FN:s principer och värderingar 

- är bekväm med att prata inför en publik  

- är social, ansvarstagande, och initiativrik 

- kan delta på en utbildningshelg i Stockholm 20-22 januari 2017 

- kan genomföra minst två presentationer i ditt närområde under perioden januari-juni 

2017 

- kan bidra med skriftligt material till UNDP:s kommunikationsplattformar under våren 

2017 

 

Vi söker deltagare från olika delar av Sverige med varierande erfarenheter och bakgrunder. 

 

Vi erbjuder dig: 



- en unik inblick i UNDP:s arbete i Sverige och i världen 

- en möjlighet att lära dig mer om FN-systemet, UNDP och de Globala Målen 

- en fortbildning i kommunikation, presentationsteknik och andra färdigheter 

- en möjlighet att delta i evenemang och seminarier som arrangeras av UNDP 

- en chans att knyta kontakter och vidga ditt nätverk inför framtiden 

 

 

Ansök senast den 20 november! 

Skicka din ansökan bestående av ett kort personligt brev & CV (max 1 sida sammanlagt) till: 

globala.malen@undp.org. Ange om du har möjlighet att delta vid den obligatoriska 

utbildningshelgen 20-22 januari. Vid frågor kontakta matilda.carlsson@undp.org. 

 

Du kan läsa mer om UNDP och om de Globala Målen för hållbar utveckling på länkarna 

nedan:  

 

http://www.undp.se 

http://www.globalamalen.se 
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