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Akademisk praktik inom kommunikation och 

marknadsföring under hösten 2022 

Studerar du kommunikation, media eller marknadsföring och har ett intresse för 

samhälle, trygghet och säkerhet? Då ska du göra din akademiska praktik hos 

SäkerhetsBranschen i höst! 

Vi vill gärna ta emot en eller flera akademiska praktikanter till vårt kontor på Södermalm i 

Stockholm. Om du är en driven person med gott omdöme och intresse för samhälle och 

säkerhet så kan det vara dig vi letar efter. Dina studier kan vara inom till exempel 

kommunikation, grafisk design eller marknadsföring.  

Så blir din praktik hos oss  

Genom vår kommunikation arbetar vi för att synliggöra branschen, medlemsföretagen och 

de frågor vi driver, och som praktikant får du vara en aktiv del i det arbetet. Du kan till 

exempel vara med och skapa material till sociala medier, hemsida och nyhetsbrev, eller ta 

fram material till och marknadsföra event och mässor. Det kan handla om att skriva texter, 

ta fram grafik såsom broschyrer och bilder eller att göra research för att utveckla 

föreningens nuvarande kommunikation. 

Det du kan förvänta dig av oss är att vi kommer ta emot dig väl och att vi är måna om att 

du ska känna att du är nöjd under terminen hos oss, därför har du möjlighet att tillsammans 

med oss påverka dina arbetsuppgifter inför att du ska börja hos oss. Det vi förväntar oss av 

dig är att du tar initiativ, är flexibel och lösningsfokuserad och ansvarsfull. Du är mogen 

och van vid att agera självständigt och stimuleras av olika uppgifter. 

Ansök redan idag 

Skicka in din ansökan till jobb@sakerhetsbranschen.se med ett cv och ett personligt brev. 

Märk ansökan med Praktik kommunikation. Inför urval även ett intyg från skolan att du ska 

genomföra en praktiktermin. Uttagning och intervju sker löpande så vänta inte med att 

skicka in din ansökan. Praktiken är oavlönad. 

Hur är det att vara praktikant hos SäkerhetsBranschen?  

Läs gärna intervjuer med några av våra tidigare akademiska praktikanter om hur deras tid 

hos SäkerhetsBranschen såg ut och vad de tog med sig från sin praktikperiod.  

Veronica och Emilia våren 2021  

Jonatan våren 2020 

 

 

https://sakerhetsbranschen.se/hur-ar-det-att-gora-praktik-hos-sakerhetsbranschen/?fbclid=IwAR0imkqcWt0VVq8zFrciphKuIXOzxL-HUHP7YR3THveejKat0730qLZUCqs
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Det här är SäkerhetsBranschen 

SäkerhetsBranschen är Sveriges största organisation för säkerhetsföretag med över 500 

medlemsföretag som tillsammans omsätter 57 miljarder kronor och representerar 33 000 

medarbetare. Föreningen arbetar för att synliggöra och skapa opinion för säkerhetsfrågor 

för ett säkrare och tryggare Sverige, och arbetar för att medlemmarna har rätt kompetens, 

agerar ansvarsfullt och levererar med hög kvalitet. Medlemsföretagen finns inom de flesta 

delbranschområden inom säkerhet: kamerabevakning, bevakning, larmcentraler, 

brandskydd, lås och dörrar, passersystem, installation samt personskydd, utredning och 

bakgrundskontroller. 

 


