
 
 

                       

Programpraktikanter till Bolivia, Nicaragua och Peru 

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, demokrati och utvecklingsfrågor? 
Är du intresserad av Latinamerika? Sök plats som programpraktikant för 
Svalorna Latinamerika i Bolivia, Nicaragua eller Peru!  
 

Praktiken 

Som programpraktikant för Svalorna Latinamerika får du vara en del av organisationens 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 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 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 

samarbetsorganisationer samt på Svalorna LA:s egna programkontor och handledas av personal i 

respektive land. Som utlandspraktikant för Svalorna Latinamerika är du med i Universitets- och 

högskolerådets praktikantprogram som finansieras av Sida. 

 

 

Vi söker vi dig som: 

 Studerar eller har examen från en relevant utbildning, exempelvis sociologi, pedagogik, 

statsvetenskap, nationalekonomi, internationella relationer eller juridik. 

 Har kunskap om utvecklingsfrågor 

 Har kunskap om eller praktisk erfarenhet av arbete med genus, demokrati och mänskliga 

rättigheter, hållbar miljö, SRHR-frågor, barn och ungdomars rättigheter och/eller utbildnings- och 

försörjningsfrågor  

 Har mycket goda kunskaper i spanska och svenska 

 Har erfarenhet från Latinamerika eller annan utlandsvistelse 

 

Du är: 

 flexibel och självständig då förutsättningarna på praktikplatsen kan skifta  

 van att ta egna initiativ och stresstålig 

 nyfiken på nya perspektiv utifrån andra kulturer 

 en god lyssnare och relaterar till andra på ett lyhört sätt 

 pedagogisk och har lätt för att lära ut  

 samarbetsvillig och solidarisk 

 

Det är meriterande om du har: 

 medlemskap i Svalorna Latinamerika  

 föreningserfarenhet som frivillig eller förtroendevald  

 

Särskilda villkor 

 Ålder: Den sökande måste sista ansökningsdag minst ha fyllt 20 och max 30 år  

 Den sökande ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Nordiska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år vid utresan. 

 

 

 

 



 
 

                       

Uppdragsperiod 

 

Det är ett tidsbegränsat praktikuppdrag på heltid. För samtliga länder är praktiktiden sammanlagt 

omkring sju månader, varav fem månader i Latinamerika och två månader i Sverige för introduktion 

innan utresa, samt efterarbete med avrapportering och informationsturnéer.  

 

Obligatorisk förberedelseutbildning: två veckor under andra hälften av juni 2015.   

Beräknad utresa: första hälften av juli 2015.  

Beräknad hemresa: december 2015.   

Informationstillfällen: under våren 2016 

 

Observera att detta endast är preliminära datum.  

 

 

Praktikersättning 

Uppdraget finansieras av Sida. Uppdraget kan kombineras med högskolestudier men inte med 

studiemedel. Svalorna Latinamerika bekostar ut- och hemresa, boende samt en mindre 

dagsersättning och står för försäkring.  

 

Ansökningsförfarande 

Skicka ansökan innehållande ett personligt brev, gärna på spanska, och ditt CV 

till rekrytering@svalorna.se. Om du är särskilt intresserad av ett av våra länder, ange vilket och 

motivera ditt val. 

 

Sista ansökningsdag är den 29 mars. 

 

 

Upplysningar om praktikuppdraget 

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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