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SWEDINT 

 
Livgardet söker praktikant till Swedint Förmåge- och utvecklingsavdelning 

 

Om tjänsten 

Praktiktjänsten motsvarar en termins studier med start i januari till juni 2021.  
 
Om Swedint och Förmågeavdelningen 

Swedish Armed Forces International Centre (SWEDINT) lyder under Chefen Livgardet och är en 
försvarsmaktsresurs vars huvuduppgift är att genomföra individuell träning och utbildning för militär, polis och 
civila inför deltagande i fredsbevarande uppdrag under ledning av FN, EU, NATO, AU eller andra organisationer.  
 
Förmåge- och utvecklingsavdelningen (CapDev) ansvarar för att utveckla och vidmakthålla samarbeten med 
såväl civila och militära myndigheter och andra partners. CapDev stödjer övriga avdelningar vid Swedint med 
analyskapacitet rörande trender och utvecklingar inom FN, Nato, EU, AU och OSSE.  
 
Om praktiken  

Under hela praktiktjänsten kommer du att ingå som en integrerad medarbetare vid avdelningen, där du kommer 
att få insyn och sakkunskap om avdelningens samt Swedints olika arbetsområden genom att aktivt bidra till 
verksamheten, så väl i samverkan med andra som självständigt.  
 
Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken. 
 
Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter  

 Stödja övriga avdelningar på Swedint med analyskapacitet 
 Analysera och utvärdera nationella och internationella doktriner 
 Analysera utbildningsbehoven för Sverige och Försvarsmakten kopplat till omvärldsutvecklingen 

 
Vill du veta mer om hur det är att praktisera på Swedint? Se intervju med tidigare praktikant på CapDev; 
https://www.facebook.com/SWEDINT/videos/739598163214383   
 
 
Kvalifikationer 

Den sökande ska ha: 
 Goda kunskaper i svenska  
 Goda kunskaper i engelska (förståelse, tal, läs och skrift) 
 Analytisk förmåga 
 Grundläggande kunskaper om FN, NATO, EU och andra relevanta internationella aktörer inom ramen för 

fredsfrämjande arbete.  
 
Den sökande ska också vara universitetsstuderande inom ett område som på något sätt är relaterat till det arbete 
som utförs på Swedint.  
 
Meriterande kvalifikationer 

 Deltagit i kurser och/eller utbildningar i för praktiken relevant område 
 Erfarenhet från att ha arbetat i internationell miljö, gärna inom internationellt fredsfrämjande arbete 

 
 
Personliga egenskaper 

Då du som blir antagen som praktikant kommer att verka i en internationell miljö där du träffar människor från 
olika delar av världen är det viktigt att du har gediget intresse och stor respekt för kulturell mångfald. Du bör vara 

https://www.facebook.com/SWEDINT/videos/739598163214383
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intresserad av att träffa nya människor och vilja delta aktivt i de uppgifter som du ges, t.ex. inom ramen för de 
internationella kurserna som bedrivs på Swedint.   
 
Ansökan skall bestå av 

 Personligt brev 

 CV 
 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av 

Susanne Norén, chef för Förmåge- och Utvecklingsavdelningen, Swedint 
Mobile: +46 76 636 65 79 
susanne.noren@mil.se 
 
Sista ansökningsdag 

4 oktober 2021 

 
Ansökan sker via Försvarsmaktens hemsida 

mailto:susanne.noren@mil.se

