
Praktik Volontärsamordning Stockholm & Malmö  HT 2021

Är du student och intresserad av mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete? Vill du få
chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken på en arbetsplats som dagligen
arbetar med rättigheter och hälsa? Då är vi rätt praktikplats för dig! Till hösten söker vi
praktikanter till kansliet i Stockholm och den lokala verksamheten i Malmö.

Om praktikplatsen
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det gör
vi genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning på våra mottagningar
runtom i Sverige. Hos oss finns stora möjligheter att ta egna initiativ och bidra till att
utveckla vårt arbete. Praktiken är på heltid med möjlighet till anpassning utifrån kursplan.

I din praktik ingår bland annat:
● Information och rådgivning till våra målgrupper
● Arbete med samordning och schemaläggning
● Förberedelser, planering och utförande av för verksamheten viktiga uppgifter
● Ta in vittnesmål från våra besökare
● Möjlighet att driva ett eget projekt
● Svara på frågor från allmänhet, besökare m.fl. på mail och telefon
● Förbereda inför medicinska- psykosociala och juridiska mottagningen
● Prata inför andra och hålla i mindre utbildningsinsatser

Om dig
Vi söker dig som delar Läkare i Världens värderingar att alla människor ska ha tillgång till
vård samt 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. Du trivs med
att jobba både självständigt och i team och är van att möta människor i alla åldrar, med
olika bakgrund. Våra mottagningar har verksamhet på kvällar så du kommer att behöva vara
på plats runt en kväll i veckan, företrädesvis onsdagar och/eller torsdagar. Du har med
fördel tidigare erfarenheter inom vården eller ideell sektor. Vi ser gärna att du har en
utbildning inom global hälsa, folkhälsa, sociologi, statsvetenskap, mänskliga rättigheter eller
relaterade ämnen.

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 “Praktik Volontärsamordning” samt
Stockholm eller Malmö. Vid frågor, kontakta Lena Thurang 08-663 66 86, 0709-182441,
lena.thurang@lakareivarlden.se
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