Praktikantplats
Ekumeniska EU-kontoret erbjuder varje termin plats för en praktikant från högskolan att följa och
delta i arbetet. Kontoret ligger i det s.k. Ekumeniska Centret i Alvik, Bromma.
Vår organisation blev i januari 2013 utnämnd till Europa Direkt-kontor, vilket gett oss ytterligare
incitament att arbeta mycket aktivt med omvärldsbevakning av EU och att ordna aktiviteter som
främjar medborgardialog och debatter.
Vi arbetar uteslutande med kyrkor, samfund och organisationer med humanitär/kristen värdegrund
och en praktikant måste därför ha ett intresse eller åtminstone ett öppet sinne för målgruppen.
Möjliga uppdrag:
Arbeta med avancerad omvärldsbevakning av EU och människorättsliga frågor. Med stöd av
kommunikationsplanen kommunicera med målgruppen via webbplats och sociala medier som
Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn.
Vara behjälplig med eller självständigt anordna aktiviteter som främjar medborgardialog och
debatter.
Följa verksamhetschefen och eventuellt andra konsulter som en skugga på seminarier och Europa
Direkt-möten. Rapportera till verksamhetschefen samt twittra från relevanta möten som organiseras
av andra aktörer.
Delta och eventuellt medverka vid våra externa aktiviteter som utställningar och utbildningar.
Beroende på kompetens, kan hen också komma att engageras i olika ansökningsprocesser eller i att
konsultera ansökare på ett mer allmänt plan.
En viktig del är att delta i den löpande rapporteringen till EU-kommissionen som görs både
månatligen och för hela årets verksamhet.
Under perioden brukar vi också ge ett mer omfattande och självständigt uppdrag utifrån
praktikantens kompetens och intresse. Det har tidigare handlat om att t ex skriva en
kommunikationsplan eller att ansvara för framtagandet av en ny broschyr.
Vi står givetvis till förfogande för mer information, men det finns också mer att läsa på vår
webbplats, www.ekumeniskaeukontoret.se. Gå även gärna in på Twitter och Facebook för att se hur
vi kommunicerar där! Vi heter EkumEUkontor på Twitter och på FB hittar man oss på
www.facebook.com/ekumeniskaeukontoret
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