
Praktik, HT 15, Plan Sverige, Humanitära Enheten 

Plan är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer, och 

grundades 1937 i Storbritannien. I Sverige startade vi 1997 och har kontor i Stockholm. Idag 

finns Plan i 69 länder runt om i världen och bedriver utvecklingsprojekt i 50 programländer i 

Sydamerika, Afrika och Asien. 

Plan arbetar även med katastrofrespons samt opinionsbildning i Sverige och försöker påverka 

beslutsfattare i såväl Sverige som internationellt för att få barns rättigheter respekterade i både 

humanitära och utvecklingskontexter. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets 

rättigheter, barnkonventionen. 

Inom den internationella program avdelningen på Plan Sverige finns det en enhet som arbetar 

med humanitära och katastrofriskreducerande frågor där vi nu söker en praktikant till hösten. 

 

Huvudsakliga praktikuppgifter:  

Som praktikant på den Humanitära Enheten får du insyn i det dagliga arbetet med vår 

humanitära och katastrofriskreducerande verksamhet och får delta i de projektrelaterade och 

administrativa processer som detta arbete kräver. I praktiken ingår en del skrivuppgifter och 

sammanfattning/sammanställning av projektrapporter samt att stötta Plan Sveriges 

kvalitetsäkring av de humanitära och katastrofriskreducerande projekt vi implementerar. Du 

får dessutom en god inblick i hur organisationen fungerar i stort. 

 

Önskad utbildning och eventuella specifika kunskaper/erfarenheter: 

Vi söker dig som har intresse för humanitära och riskreducerande frågor och/eller studerar 

relaterade ämnen vid universitet på minst magisternivå eller motsvarande.  

Tidigare praktiker och/eller volontärarbete med humanitära och utvecklingsfrågor är 

meriterande. 

Du ska kunna svenska och engelska flytande i tal och skrift. Franska och/eller spanska är 

meriterande. 

Längd, tid och ersättning: 10-20 veckor höstterminen 2015. Startdatum enligt 

överenskommelse. Då detta är en praktik utgår ingen ekonomisk ersättning. 

Ansökans innehåll: 

Personligt brev, CV, och ett intyg om praktikterminen från ditt universitet. Inkludera en 

presentation av dig själv och ange varför du är intresserad av att praktisera vid just Plans 

humanitära enhet. Ange även hur många veckor du är intresserad av att göra praktik samt 

inkludera tre referenser. 

Slutdatum för ansökan/ Ansökningsinformation: 

Senast den 30 april 2015./Se vår hemsida www.plansverige.org 

  

http://www.plansverige.org/

