
Emmaus Stockholm söker praktikant inom projekthantering 
  
Vi söker en praktikant till höstterminen 2020 som vill vara en del av Emmaus 
Stockholms programverksamhet. Verksamheten består av utvecklingsprojekt, 
kommunikations- och påverkansarbete, samt kampanjer och events. Vi arbetar främst med 
projekt och information om Västsahara, Afrikas sista koloni och hållbar utveckling.   
  
Som praktikant får du delta i vårt program- och kommunikationsteams arbete för hållbarhet och 
västsahariernas rätt till självbestämmande. Vi söker dig som är resultatinriktad, kreativ och som 
strävar efter ett solidariskt samhälle. Är du intresserad av att utveckla dina kunskaper inom fred, 
mänskliga rättigheter, hållbarhet och cirkulär ekonomi? Då tror vi att du kommer trivas hos oss!   
  
Arbetsuppgifter:   

• Delta i projekt inom kommunikations- och påverkansarbete   
• Delta i kampanjer och arrangerande av events   
• Skapa innehåll till sociala medier och hemsida  
• Bidra till framtagande av projektansökningar, rapporter, uppföljningsmetoder   
• Vara en del av organisationens omvärldsbevakning   

  
Vi söker dig som:   

• Är intresserad av globala rättvisefrågor   
• Har kunskap inom projekthantering och/eller biståndssamarbete   
• Har kunskap inom statsvetenskap och/eller internationella relationer   
• Har erfarenhet av engagemang i ideella föreningar   
• Är intresserad av eller nyfiken på hållbar utveckling och cirkulär ekonomi  
• Är intresserad av eller nyfiken på Västsaharafrågan   

  
Omfattning: Heltid i minst 3 månader.  
  
Tillträde: Efter överenskommelse. Praktiken är oavlönad.  
  
Placering: Din placering är på huvudkontoret på Vretensborgsvägen 6 i Hägersten, Stockholm.  
  
Kontaktperson:   
Programsamordnare: Juan Obregón, juan.obregon@emmausstockholm.se   
  
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 07/8. Skicka ditt cv och 
personliga brev till juan.obregon@emmausstockholm.se och 
cecilia.rojas.angberg@emmausstockholm.se     
  
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Emmaus Stockholm behandlar dina 
personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att rekryteringen är avslutad.   
  
Om Emmaus Stockholm:   
Emmaus Stockholm arbetar för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Vår främsta fråga är 
västsahariernas rätt till självbestämmande. Genom bistånd, samarbeten internationellt och informations och 
påverkansarbete i Sverige och i EU arbetar vi aktivt för att ockupationen av Västsahara ska få ett slut. Det 
ekonomiska överskottet från vår secondhand-verksamhet finansierar Emmaus Stockholms ändamålsenliga 
arbete. 

  


