RIFFI Praktikannons våren 2020
Om organisationen
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor – RIFFI bildades 1974 och är
paraplyorganisationen för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. Vi är partipolitiskt och
religiöst obundna. RIFFI:s målsättning är att stärka utrikesfödda kvinnors förutsättningar och
ställning i det svenska samhället samt underlätta deras integration. RIFFI har en vision om en
demokratisk värld där alla, särskilt kvinnor har makt över sina liv och har möjlighet att bidra
till samhällsutvecklingen. RIFFI har konsultativ status i FN:s Ekonomiska och Sociala Råd
ECOSOC.
Vad innebär praktiken?
Som praktikant tillhör du RIFFI:s kansli i Stockholm vilket kommer att ge dig en inblick i det
dagliga arbetet. Här ingår att medverka i den övergripande planeringen och genomförande av
aktiviteter. I praktiken ingår kontinuerligt handledarstöd för att du ska kunna växa med dina
uppgifter. Det finns även möjlighet att anpassa delar av uppdraget efter den egna
kompetensen.
I ditt arbete kommer du därtill exempelvis att:








tillsammans med en arbetsgrupp bidra till att planera och genomföra
utbildningstillfällen, workshops samt en konferens under våren 2020
hjälpa till med att skriva bidragsansökningar
arbeta med sociala medier
skriva artiklar
hjälpa till med att svara på remiss
delta i interna och externa möten
lära känna RIFFI som organisation och bidra till verksamheten som helhet

Önskvärd kompetens eller erfarenhet







Du är student på universitet, högskola eller folkhögskola, gärna med inriktning:
statsvetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, mänskliga rättigheter, genusvetenskap
eller angränsande ämnen som är relevant för vårt arbete
Din praktik ska vara berättigat stöd från CSN
Du är trygg med att planera och genomföra projekt
Du arbetar strukturerad, självständigt och utifrån uppsatta mål
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt har kunskaper om sociala
medier

Meriterande är om du:






Har erfarenhet av ideellt engagemang
Har erfarenhet av att arbeta normkritiskt
Har erfarenhet av att arbeta med strategiskt och praktiskt kommunikationsarbete
Erfarenhet av webbpublicering, bildhantering och journalistiskt arbete
Vana att tala inför grupp
Omfattning och startdatum
Heltid under VT 2020. Planerat startdatum är enligt överenskommelse.
För frågor kontakta irene.opira@riffi.nu eller ring 08-30 21 89.

