
 

 

 
 

 
 
 

Sidas enhet för verksamhetsstyrning söker praktikant 
till höstterminen 2022 
 
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi söker nu en praktikant till Enheten för 
verksamhetsstyrning, som består av 15 personer och ansvarar för frågor kring 
planering, styrning, och uppföljning av myndighetens arbete. Enhetens 
uppdrag är att i nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet 
och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet. 
 
Som praktikant hos oss kommer du främst att arbeta med Sidas 
årsredovisning för året 2022. Du kommer att ingå i Sidas årsredovisningsteam 
och arbetsuppgifter kommer att utformas inom ramen för arbetet med 
framtagande av årsredovisningen.  
 
Som praktikant förväntas du bland annat att: 

• Bli bekant med Sida, det svenska utvecklingssamarbetet samt 
avdelningens arbete på ett övergripande plan. 

• Delta i och gradvis alltmer bidra till att planera och genomföra teamets 
arbete med att ta fram instruktioner och revidera mallar som används i 
verksamheten, förbereda och delta i möten med interna och externa 
deltagare. 

• Analysera data om det svenska biståndet. 

• Ta fram, bearbeta och kvalitetssäkra skriftliga underlag.  

• Bidra i arbetet med urval och framtagande av resultatexempel samt 
arbete med layout och bildsättning.  

 
Du kommer även att delta i dialog och processutveckling i syfte att effektivisera 
och förenkla såväl samarbetet inom teamet som den övergripande processen 
för årsredovisningen.  
 
I din roll i årsredovisningsteamet får du möjlighet att skapa dig en helhetsbild 
av Sidas verksamhet och uppdrag. Vår erfarenhet är att praktikanter lättare 
och snabbare kommer in i verksamheten om man utgör en del av ett 
sammansvetsat team.  
 
Utöver det specifika bidraget i årsredovisningsteamet deltar du i 
återkommande check-ins och möten på enhets- och avdelningsnivå samt 
bidrar, i mån av tid, till andra mer ad hoc uppdrag, särskilda beställningarna 
eller leveranser som enheten ansvarar för. 
 
 
 



 
Önskvärd kompetens/erfarenhet: 

• Studier kopplade till samhällsvetenskapliga ämnen, t.ex. 
utvecklingsstudier, statsvetenskap, nationalekonomi, internationella 
relationer eller offentlig förvaltning.  

• Goda kunskaper i svenska och engelska.  

• Viss vana vid att arbeta med Word, Excel och Powerpoint.  

• God analytisk förmåga.  

• God förmåga att uttrycka sig tydligt i skrift. 
 
Övriga meriter: 

• Erfarenhet av utvecklingssamarbete (t.ex. MFS, annan praktik, 
deltagande i biståndsprojekt, volontärarbete).  

• Erfarenhet av verksamhetsutvecklande eller metodologiskt arbete (t.ex. 
enkätundersökningar, utvärderingar, statistiska sammanställningar). 

 
Praktiken ska genomföras inom ramen för din utbildning, vilket innebär att du 
behöver vara registrerad på en praktikkurs vid din högskola eller ditt 
universitet. Praktiken pågår i 20 veckor och är oavlönad. 
 
Är du intresserad av en praktikplats hos oss? Skicka din ansökan med CV och 
personligt brev till elin.adelmar@sida.se. Sista ansökningsdag är 4 mars. 
 
Om du har frågor eller vill veta mer om praktiken, kontakta Elin Adelmar via 
mail på elin.adelmar@sida.se. 
 
Välkommen med din ansökan!  
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