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Konstnärsnämnden 

Maria Skolgata 83, 2 tr 

118 53 Stockholm 

08-506 550 00 

info@konstnarsnamnden.se 

www.konstnarsnamnden.se  
 

Praktikant sökes  

Konstnärsnämnden och det nystartade samverkansprogrammet med Sida, 

ArtNexus, vänder sig till dig som söker en lärorik arbetsplatsförlagd praktik på 

heltid (två platser) som en del av dina studier inom samhälls- eller 

beteendevetenskap. Som praktikant kommer du att arbeta i ett litet team 

bestående av kollegor i Sverige och i programmets partnerländer Albanien och 

Armenien. Uppdraget från regeringen är att finna synergier mellan 

kulturpolitiska och biståndspolitiska mål. Det är ett kapacitetsbyggande arbete. 

Programmet startade under hösten 2021.  

Som praktikant kommer du att verka inom och få en inblick i ett kulturinriktat 

och mellanstatligt biståndsprogram, ArtNexus. Programmet är placerat på 

Konstnärsnämnden och genomförs i samverkan med Sida. Vi samarbetar med 

Sveriges ambassader och med offentliga organisationer och 

civilsamhällsaktörer i våra partnerländer, dessutom ingår ett dussintal svenska 

myndigheter/aktörer inom konst och kultur i programmets referensgrupper.  

Vi förväntar oss att du är intresserad av internationella relationer/frågor samt 

freds- och konfliktfrågor.  

 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:  

• administrativt och assisterande arbete, som mejlhantering på svenska 

och engelska, arbete i Excel etc  

• ta mötesanteckningar och bereda andra texter på svenska och engelska  

• ta fram forsknings- och bakgrundsmaterial  

• kommunicera med svenska och internationella aktörer via mejl och 

telefon  

• genomföra av analysarbete relaterat till partnerländerna  

• delta i programplanering och genomförandearbete  

 

Kompetenskrav:  

• mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och 

engelska  

• förmåga att arbeta i team  

• analytiskt tänkande  

• förmåga att arbeta mot korta deadlines  
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Meriterande  

• tal- och skrivfärdigheter på albanska och/eller armeniska  

• erfarenhet av internationella studie- eller arbetsmiljöer  

• erfarenhet av kultursektorn  

 

Egenskaper: 

För att klara uppdraget behöver du vara 

• samarbetsvillig 

• flexibel och snabbtänkt 

 

Upplysningar och ansökan  

Om detta intresserar dig, skicka ditt CV och en kort beskrivning av dig själv till 

vår verksamhetsledare Neda Mansouri, neda.mansouri@konstnarsnamnden.se. 

Sista ansökningsdag 23 mars 2022. 

 


