
Praktik Kommunikation och insamling HT 2021

Läkare i Världen arbetar för alla människors lika rätt till hälso- och sjukvård. Vårt
opinionsbildande är centralt för verksamheten, genom att visa den verklighet vi möter
försöker vi påverka utvecklingen. Nu söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm. Som
praktikant hos oss arbetar du under stort personligt ansvar. Du kommer att arbeta med
kommunikation i digitala medier, insamling, event och planering kopplat till vårt
30-årsjubileum, samt visst pressarbete.

Vi söker dig som
● Är intresserad av att skapa material för sociala medier inom våra profilfrågor
● Har kunskap om målgruppsanpassning och hur digitala verktyg kan användas

kreativt för att kunna nå ut även med små resurser
● Är initiativrik och självständig
● Har god språkkänsla och skriver bra på både svenska och engelska
● Är intresserad av att kommunicera kring folkrätt och mänskliga rättigheter med

utgångspunkt i de mänskliga berättelserna
● Vill jobba med webbpublicering
● Trivs med högt tempo och stor variation i uppgifter

Vi ser gärna att du studerar medie- kommunikationsvetenskap, journalistik, marknadsföring
eller andra relaterade ämnen.

Generella önskemål för praktikplatsen
Vi söker dig som delar Läkare i Världens värderingar om att alla människor ska ha tillgång till
vård och som har ett stort engagemang för mänskliga rättigheter och rättvisefrågor. Du tar
eget ansvar, är noggrann och har förståelse för att på en liten organisation som Läkare i
Världen kommer både kvalificerade och mindre kvalificerade arbetsuppgifter att ingå i
praktikplatsen. Praktiken är på heltid, deltidsansökningar kommer ej att beaktas.

Vill du vara med och bidra till en bättre värld hos oss på Läkare i Världen - varmt
välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Skicka din ansökan, inklusive personligt brev och CV senast 21 maj 2021 till:
ansokan@lakareivarlden.se märk din ansökan med “Praktik kommunikation och insamling”.
Vid frågor, kontakta Lena Thurang 08-663 66 86, 0709 – 18 24 41,
lena.thurang@lakareivarlden.se
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