
AMBASSADEN I TBILISI SÖKER 
PRAKTIKANTER TILL VÅRTERMINEN 2018 

 

Är du intresserad av vad som händer i Georgien och Östeuropa just nu? 
Studerar du statsvetenskap, juridik, ekonomi, utvecklingsfrågor eller något 
annat ämne på högskolenivå som ger möjlighet till fördjupning i situationen i 
Östeuropa? Tycker du om att skriva? Då bör du söka praktik hos oss på 
ambassaden i Tbilisi inför våren 2018. Sista ansökningsdag är den 23 
oktober.  

Ambassaden i Tbilisi erbjuder en praktikant möjligheten att få en allsidig inblick i 
arbetet på en medelstor svensk utlandsmyndighet. Verksamheten spänner över ett 
brett område med bevakning av den demokratiska och ekonomiska utvecklingen, 
Sverigefrämjande, kultur- och handelsutbyte samt ett brett utvecklingssamarbete 
med fokus på miljö- och jämställdhetsfrågor.  Vi är för närvarande 17 personer på 
ambassaden, varav sex utsända från Sverige. Vi verkar i en spännande och ombytlig 
miljö med emellanåt tvära kast och varierande arbetsuppgifter. Att göra praktik hos 
oss är en unik chans att få erfarenhet av hur en svensk utlandsmyndighet fungerar i 
ett samhälle under förändring i Sveriges närområde. 

Som praktikant bidrar du i ambassadens varierande arbetsuppgifter, du får följa 
landets utveckling och sammanställa nyhetsrapportering, delta i 
kommunikationsarbetet samt ta fram och sammanställa bakgrund till tematiska 
rapporter inom ambassadens olika verksamhetsområden. Särskild vikt läggs vid att 
följa Georgiens reformarbete och strävan mot EU-integration. Du kommer att få 
tillfälle att delta i möten och seminarier, i förberedelser av ambassadens externa 
aktiviteter samt att följa utvecklingssamarbetet. Även andra områden av 



ambassadens arbete kan bli aktuella under praktiken, som Sverigefrämjande, 
kommunikationsarbete med mera. Praktikanter ges under sin tid vid ambassaden 
möjlighet att fördjupa sig i något specialområde. 

Praktiken pågår under cirka 20 veckor. Sedvanliga villkor för praktiktjänstgöring ska 
vara uppfyllda. Se information om villkoren på regeringskansliets hemsida: 
http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/praktik-inom-
utrikesforvaltningen/ 

För praktik inom utrikesförvaltningen krävs svenskt medborgarskap. Ansökan, 
(personligt brev, CV, samt tre referenser) skickas elektroniskt till: 
ambassaden.tbilisi@gov.se 

Sista ansökningsdatum är den 23 oktober 2017 
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