
Emmaus Stockholm söker en praktikant med inriktning kommunikation 

Vi söker en praktikant till vår kommunikations- och programverksamhet. Du ingår i 
Programavdelningen som ansvarar för att implementera och fullfölja vårt ändamålsenliga 
uppdrag. Målet är att informera och medvetandegöra beslutsfattare och allmänhet om de frågor vi 
driver genom opinionsbildning och aktivt påverkansarbete. Vi arbetar främst med omställningen 
till cirkulär ekonomi och fredsprojekt med Västsahara som fokus. 

Som praktikant får du följa med vårt program- och kommunikationsteams arbete för hållbarhet 
och en rättvis värld med fokus på Västsahara. Vi söker dig som är resultatorienterad, kreativ och 
som strävar efter ett solidariskt samhälle. Vill du kombinera dina studier med arbetet för mänskliga 
rättigheter, hållbarhet och cirkulär ekonomi? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss! 

Arbetsuppgifter 

• Delta i projekt, kommunikations- och påverkansarbete i Emmaus Stockholms fokusområden 
• Vara behjälplig i de kampanjer och praktiska arrangemang som organisationen arbetar med 
• Skapa content till sociala medier 
• Bidra till textproduktion, till exempel skriva pressmeddelanden, hemsidestexter och andra 

underlag 

Vi söker dig som: 

• Är intresserad av cirkulär ekonomi, hållbarhet, mode och globala rättvisefrågor 
• Har kunskap inom journalistik, kommunikation, PR 
• Har kunskap inom projekthantering, biståndsfrågor 
• Har kunskap inom statsvetenskap och internationella relationer 
• Har erfarenhet av engagemang i ideell förening 
• Har stort intresse för, och erfarenhet av, fotografering och layout 

 

Omfattning: Heltid i minst 3 månader 
Praktiken är oavlönad. 

Din placering är på Emmaus Stockholms huvudkontor på Vretensborgsvägen 6 i Hägersten, 
Stockholm. 

Kontaktperson: 
Programsamordnare Juan Obregon. juan.obregon@emmausstockholm.se  
 

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt till praktik@emmausstockholm.se Ange 
“Praktikant kommunikation” i ämnesraden.  

 

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. 
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