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Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret söker 

praktikant för hösten 2016 
 
Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret ingår i ett informations- och kommunikationsnätverk som kompletterar 
det arbete som Europeiska Kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor i 
Sverige bedriver. Vår målgrupp är den ekumeniska sektorn och vårt informationsarbete är därför särskilt 
utformat för att passa sektorns specifika behov och önskemål. I vårt uppdrag ingår att informera om EU:s 
politikområden, anpassad till målgruppen; att främja debatten om EU-frågor; att arrangera föreläsningar, 
seminarier och andra evenemang om EU-relaterade ämnen; att ge möjlighet att ge synpunkter om EU:s politik. 

 
Ekumeniska EU-kontoret erbjuder inför höstterminen 2016 plats för en praktikant från högskolan att 
följa och delta i arbetet som kretsar kring EU-relaterade frågor. Kontoret ligger i det s.k. Ekumeniska 
Centret i Alvik, Bromma. 
 
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 arbetsuppgifter: 

 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.  

 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. 

 
Praktikperioden omfattar 4-5 månader hösten 2016 och är på heltid eller minst 75%. Praktiken görs 
som en del av utbildningen eller efter avslutad utbildning. Ingen ersättning utgår från EU-kontoret. 
 
Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 1 juni till info@ekumeniskaeukontoret.se.  
För mer information kontakta Suzanne Jenner, verksamhetschef, 070-5644731 eller Emilia 
Broniarczyk, praktikant ht 2015, 070-4951915. Mer information om oss hittar du på vår webbplats 
www.ekumeniskaeukontoret.se. Gå även gärna in på Twitter och Facebook för att se hur vi 
kommunicerar där!  

mailto:info@ekumeniskaeukontoret.se
http://www.ekumeniskaeukontoret.se/

