
Bli praktikant på vårt
kansli i Stockholm 
hösten 2021!

Om Svalorna Latinamerika

Är du intresserad av mänskliga rättigheter,
utvecklingsfrågor och Latinamerika? Vil l  du utveckla
dina kunskaper inom kommunikation och sociala
medier? Nu söker vi två kreativa praktikanter för
uppdrag i vår verksamhet i Sverige. Praktiken är
förlagd på vårt kansli i  Stockholm men möjl ighet ti l l
distans finns.

Informationspraktikant
Som informationspraktikant kommer du få möjlighet att utveckla och testa flera olika
fält inom kommunikation och marknadsföring, vi arbetar brett med olika kanaler och
anpassat innehåll.  Du kommer att, i nära samarbete med informationssamordnaren,
arbeta med digitala kanaler, event och enklare trycksaker. Du kommer även få inblick i
hur en organisation fungerar och hur vi arbetar strategiskt med kommunikation och
administrationen runt det.

Vi söker dig som: 
Har erfarenhet av att arbeta med informationsspridning i någon form.      
Har erfarenhet av att skriva olika typer av texter. 
Utbildning inom kommunikation och eller mänskliga rättigheter samt kunskaper i
spanska och är meriterande.

Svalorna Latinamerika arbetar för att minska fattigdom och undanröja dess orsaker. Vi
samarbetar med lokala organisationer för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i
Bolivia, Nicaragua och Peru. Tillsammans skapar vi möjligheter för kvinnor, barn och
ungdomar att förbättra sina livsvillkor.

Programpraktikant
Som programpraktikant kommer du att få praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta
inom en civilsamhällesorganisation i Sverige. Du kommer bland annat att få assistera
programhandläggaren i framtagande av ansökningar och rapporter till olika
finansiärer. En hel del administrativa sysslor ingår också.

Vi söker dig som:

Har kunskap eller vill lära dig mer om projekthantering       
Är intresserad av globala utvecklingsfrågor     
Är kreativ och självständig
Har goda kunskaper i spanska och svenska



Förutsättningar för praktiken

Praktiken startar i början på hösten 2021, är på heltid och pågår under 20 veckor. Vi
arbetar hemifrån ca 3 av 5 dagar men det går att göra praktiken helt på distans. Det
utgår ingen ersättning för praktiken.

Så ansöker du:

Skicka ansökan bestående av ett personligt brev som motiverar varför du söker denna
praktik (max en A4-sida) och ditt CV till rekrytering@svalorna.se. Märk din ansökan
”Kanslipraktikant info" alternativt "Kanslipraktikant program”. Du kan söka båda
positionerna. 

Sista ansökningsdag är den 15 april. 
Alla intervjuer kommer att hållas digitalt via Zoom. 

Vid frågor om praktiken på vårt kansli, kontakta informationssamordnare Maja
Magnusson på maja.magnusson@svalorna.se eller rekrytering@svalorna.se

Välkommen med din ansökan!


