
Är du intresserad av EU-politik och vill göra praktik i Bryssel? 
Vi på Stockholm Region EU Office söker nu höstterminens praktikant!  
  

Stockholmsregionen är en av Europas mest innovativa och konkurrenskraftiga 

storstadsregioner. Många frågor som beslutas på EU-nivå påverkar regionens utveckling och 

tillväxt, direkt eller indirekt. Vårt uppdrag är att följa arbetet inom EU:s institutioner och 

rapportera till våra medlemmar om politikutvecklingen på EU-nivå, ta till vara 

Stockholmsregionens intressen i olika frågor, nätverka och profilera Stockholm i Bryssel. 

Som praktikant deltar du i kontorets dagliga arbete, arbetar med omvärldsbevakning, bevakar 

seminarium och evenemang, skriver PM och rapporter, artiklar till nyhetsbrev och mycket 

mer. Du kommer både att få ansvar att bevaka vissa frågor självständigt och jobba 

tillsammans med en eller flera av oss i ett team. Gillar du dessutom att komma med egna 

initiativ, finns det goda möjligheter att vara med och forma din praktik utefter dina intressen. 

Du erbjuds möjlighet att träffa många intressanta aktörer i Bryssel, att skapa nätverk samt 

besöka en rad olika organisationer och EU-institutioner. Dessutom får du arbeta med trevliga 

och kunniga kollegor. 

Vi söker dig som är intresserad av EU-politik, är nyfiken och analytisk. Du har god förmåga 

att samla in och analysera information samt är duktig på att uttrycka dig i både tal och skrift. 

Du bör vara i slutskedet av dina universitets- eller högskolestudier. Goda kunskaper i svenska 

och engelska är ett krav och erfarenhet av studier eller arbete utomlands är meriterande. Du 

får gärna ha koppling till Stockholmsregionen på något sätt, men det är inget krav. Då vi 

företräder offentliga aktörer på lokal och regional nivå, är det även meriterande att ha god 

förståelse/intresse för kommunal och regional verksamhet. Du behöver inte kunna allt – det 

viktigaste är att du vill lära dig! 

  
PRAKTISKT 

Praktikperioden är en termin, det vill säga ca 20 veckor. Höstterminens praktik inleds i början 

av september 2021. Vi erbjuder ett mindre arvode. 

  
Du ansöker genom att skicka ditt CV och personliga brev 
till info@stockholmregion.org senast den 28 mars. 
  
Om du har frågor eller vill veta mer får du gärna höra av dig till Tobias Eriksson per 

mejl, tobias.eriksson@stockholmregion.org eller på tel +32 (0)473-13 40 15. 

  
OM OSS 

Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel ägs och styrs av en förening bestående av tre 
huvudmedlemmar; Stockholms stad, Region Stockholm och STORSTHLM. I föreningen ingår 
också Region Uppsala, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Gotland och 
Mälardalsrådet. Föreningen – Stockholmsregionens Europaförening – har som syfte att 
främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor som 
rör regionens förhållande till EU. Brysselkontorets uppdrag är att ta tillvara regionens 
intressen genom att bevaka prioriterade frågor, arbeta med proaktivt påverkansarbete samt 
profilera Stockholmsregionen i Bryssel. På kontoret arbetar för närvarande fyra personer och 
brukar varje termin rekrytera en praktikant. Läs mer om oss här.  
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Följ oss gärna på Facebook, Twitter och LinkedIn @sthlmeuoffice 

  

 https://stockholmregion.org/internship/ 
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