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Praktikant till Famna
Är du samhällsintresserad och nyfiken på att arbeta i idéburen
sektor? På Famna erbjuds du kvalificerad yrkespraktik. Som
praktikant hos oss medverkar du aktivt i det dagliga arbetet på
kansliet under handledning av Famnas generalsekreterare. Under
praktikperioden får du bland annat erfarenhet av politiskt
påverkansarbete i ideell verksamhet, kunskap om aktuella
politiska frågor samt möjlighet att tillämpa dina teoretiska
kunskaper i yrkeslivet. Praktikperioden omfattar 10-20 veckor på
heltid och vi ser gärna att du gör detta inom ramen för dina
studier.
Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd. Våra medlemmar är
välkända och välrenommerade organisationer som länge erbjudit
medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvalificerad sjukvård och
individuell omsorg utan vinstsyfte; t ex kvinnojourer, Stadsmissioner,
Ersta diakoni, Stockholms sjukhem. Famnas frågor är i centrum av
samhällsdebatten, t ex vinster i välfärden, flyktingmottagande och
integration, demografiska utmaningar samt personal- och
kompetensförsörjning.

Arbetsuppgifter
Som praktikant hos Famna blir dina arbetsuppgifter att bistå
generalsekreteraren och övriga kansliet med alla förekommande
arbetsuppgifter av analyserande och administrativ karaktär. Det kan t ex
vara att ta fram underlag inför möten, att läsa och sammanställa
utredningar som berör våra medlemmar eller att följa en aktuell debatt
och bidra med analys i vår omvärldsbevakning. Del av tiden skriver du
minnesanteckningar från möten på kansliet eller med beslutsfattare och
makthavare.

Kvalifikationer




Du är mastersstudent eller befinner dig i slutet av
kandidatutbildningen inom för praktikplatsen relevant område (t
ex statsvetenskap, juridik, förvaltning, nationalekonomi eller
annan samhällsvetenskaplig inriktning).
Du är analytisk samt talar och skriver korrekt svenska.
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Du är självständig samt har lätt för att samarbeta och
kommunicera.

Praktiskt om praktik hos Famna







När? 10-20 veckor vårterminen 2019.
Var? På vårt kontor i centrala Stockholm.
Betalt? Nej, praktiken är obetald och del av din utbildning.
Handledning? Ja, du får en egen engagerad handledare.
Ansökan? Skicka ditt CV och ett personligt brev senast 1
november, till adress info@famna.org. I ärenderaden skriver du
PRAKTIKANSÖKAN.
Frågor? Hör av dig till ulrika.stuart@famna.org

Välkommen med din praktikansökan!
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