
 
 

                

Svalorna Latinamerika söker praktikanter till kansliet i 
Stockholm! 

Är du intresserad av mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och Latinamerika? Är du 
intresserad av kommunikation och sociala medier? Svalorna Latinamerika söker 
praktikanter för uppdrag inom vår verksamhet i Sverige under våren 2016.  
 
Organisationspraktikant 

Som organisationspraktikant kommer du att arbeta med att delta i arbetet med våra medlemmar och 
frivilliga. Du kommer att delta vid utåtriktade aktiviteter, ha kontakt med frivilliga och delta i arbetet med 
medlemsvård. Du kommer att få möjlighet att delta vid olika evenemang och bidra till att utveckla 
allmänhetens intresse och engagemange för utvecklingsfrågor i Latinamerika. Du kommer även att bistå 
föreningsarbetet med insamling och kommunikation. 

Som praktikant kommer du få relevant erfarenhet av kommunikationsarbete och utvecklingsfrågor samt få 
ett stort nätverk bland de organisationer som arbetar utåtriktat med utvecklingsfrågor. Du kommer att få 
möjlighet att delta vid olika evenemang. 

 

I praktiken ingår: 

 att planera, samordna och delta vid utåtriktade informationstillfällen som t.ex. informationsbord på 
mässor, temadagar och dylikt 

 att delta på möten med lokalgruppen i Stockholm och hjälpa till i genomförandet av ev. planerade 
aktiviteter  

 att bidra till Svalorna LA:s utåtriktade informationsspridning och till rapporter utifrån 
arbetsområden såsom uppdatering av sociala medier och texter till nyhetsbrev  

 att dokumentera kampanjaktiviteter genom att fotografera och skriva utvärderingar  

 att stödja, planera och genomföra olika föreningsaktiviteter tillsammans med frivilliga och 
kanslipersonal 

 administration i föreningsfrågor  

 

Vi söker dig som har: relevant kunskap om ideell sektor, erfarenhet och/eller intresse av projektledning 
och medlems-/frivilligfrågor, redaktionellt arbete och utåtriktat informationsarbete och/ eller 
marknadsföring. Det är meriterande om du kan spanska.  
 
Praktiken startar i januari 2016, är på heltid under 20 veckor på vårt kansli i Stockholm, ingen ersättning 
utgår.  
 
Ansökningsförfarande 

Skicka ansökan innehållande ett personligt brev där du motiverar varför du söker praktik hos Svalorna 

Latinamerika samt CV. Skicka ansökan till rekrytering@svalorna.se och ange rubriken: Kanslipraktik 

Sista ansökningsdag är den 30 september. 

 

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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