Emmaus Stockholm söker praktikant inom projekthantering
Vi söker en praktikant inom projekthantering för höstterminen 2022. Praktiken
görs inom programavdelningen som ansvarar för att implementera och fullfölja
organisationens ändamålsenliga uppdrag. Emmaus Stockholm arbetar för en
omställning till cirkulär ekonomi, med fredsbyggande projekt och stärkta
mänskliga rättigheter med Västsahara som fokus.
Som praktikant får du arbeta med Emmaus Stockholms program- och
kommunikationsavdelning som i dagsläget består av fyra anställda. Vi söker dig som är
resultatorienterad, kreativ och som strävar efter ett solidariskt samhälle. Tillsammans
med din handledare sätter du upp mål och uppgifter för din praktikperiod och har
regelbundna avstämningssamtal. Vill du arbeta för mänskliga rättigheter, hållbarhet och
cirkulär ekonomi? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss! Vi erbjuder en kreativ
praktikplats där du som praktikant får utrymme att utvecklas.
Arbetsuppgifter:
- delta i och driva delar av projekt i samråd med handledaren
- bidra till textproduktion, till exempel skriva underlag och rapporter
- vara behjälplig i kampanjer och arrangemang som organisationen arbetar med

Vi söker dig som:
- är intresserad av projekthantering och biståndsfrågor
- är intresserad av statsvetenskap och internationella relationer
- är intresserad av freds- och konfliktfrågor samt mänskliga rättigheter
- är intresserad av cirkulär ekonomi, hållbart mode och globala rättvisefrågor
Omfattning:
Hel- eller deltid under höstterminen eller heltid i minst 3 månader. Datumen kan vara
flexibla, start efter överenskommelse.
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 ditt cv och ansökan så snart som möjligt, dock senast den 8 maj 2022
till praktik@emmausstockholm.se . Ange “Praktikant projekthantering” i ämnesraden.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Emmaus Stockholm behandlar
dina personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att praktikplatsen är tillsatt.
Emmaus Stockholm arbetar för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. Genom
insamling, second hand-verksamhet, informations- och utvecklingsarbete bidrar vi till en mer
hållbar och rättvis värld.

