
 

Praktik riktad mot offentlig sektor hos EY hösten 2021 
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och 
affärsrådgivning. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar 
bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. 
 
Vi har nöjet att höstterminen 2021 erbjuda möjlighet till terminspraktik för dig som läser till 
samhällsvetare eller ekonom. På våra kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Skellefteå 
finns specialister med inriktning mot offentlig verksamhet. De nämnda kontoren tar emot 
praktikanter hösten 2021. 

Verksamhetsrevision och rådgivning (Göteborg, Malmö, Stockholm, Skellefteå) 

Vi erbjuder dig uppgifter inom varierande typer av uppdrag inom verksamhetsrevision och 
kvalificerad rådgivning. Uppdragen berör alla delar av kommunernas och regionernas 
verksamhet såsom förskola/skola, äldreomsorg, samhällsbyggnad, teknik, socialtjänst och 
hälso- och sjukvård. I viss mån förekommer även uppdrag i den statliga sektorn. 

Som praktikant hos oss får du vara delaktig i alla steg i en granskningsprocess. Det innebär 
att göra research, förbereda och vara med på intervjuer samt vara delaktig i analysarbete 
och rapportskrivning samt presentation för uppdragsgivaren. 

Vi söker dig som studerar på en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning, gärna på 
mastersnivå. Det är viktigt att du är utåtriktad och kan bygga goda relationer samt att du 
har en god analytisk förmåga. Erfarenheter rörande den kommunala sektorn är meriterande 
(sommarjobb/uppsats/etc.). Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har 
vana och god förmåga att skriva kortare och längre texter såsom PM och rapporter. Du har 
ett stort intresse för hur politiskt styrda organisationer fungerar. 
 
Redovisningsrevision (Göteborg) 

För dig som läser en utbildning med ekonomisk inriktning erbjuder Göteborgskontoret även 
praktikplats inom redovisningsrevision i offentlig sektor. Som praktikant inom 
redovisningsrevision får du möjlighet att delta i granskning av räkenskaperna i kommuner, 
kommunala bolag och landsting. Det är för denna praktikplats en fördel om du har läst eller 
kommer att läsa kurser för att kunna bli auktoriserad revisor. 
 
Ansökan 

Ansökan ska bestå av CV, personligt brev samt betyg från din utbildning. Vi tillämpar löpande 
rekrytering, varför det är en god idé att söka till oss redan innan sista ansökningsdatum. 
Söker du till mer än ett EY-kontor vill vi att du nämner detta i din ansökan. Ansökan sker 
genom vår hemsida, se länk till respektive kontor nedan eller sök via ey.se. Frågor kring 
praktiken kan ställas till nedanstående kontaktpersoner vid respektive kontor. 

Kontor 
Länk till 
ansökan 

Kontaktperson Sista ansökningsdag 

Stockholm Ansök här herman.rask@se.ey.com 19 mars 

Göteborg Ansök här karin.iveroth@se.ey.com 5 mars 

Malmö Ansök här sara.shamekhi@se.ey.com 9 april 

Skellefteå Ansök här linda.marklund@ey.com 19 mars 

 
Välkommen med din ansökan! 
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