
Praktikplats i kommunikations- och insamlingsteamet HT 2022

Är du student och intresserad av mänskliga rättigheter och kommunikation? Till
hösten 2022 söker vi en praktikant till vårt huvudkontor i Stockholm. Som praktikant hos
oss kommer du att arbeta med innehållsproduktion till våra sociala medier och hemsida, ta
fram tryckprodukter utifrån vår grafisk identitet, vara med och ta fram kampanjer m.m.

Om Läkare i Världen
Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för alla människors lika rätt till
hälso- och sjukvård. Det gör vi genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk
rådgivning på våra mottagningar runtom i Sverige. Vårt opinionsbildande är centralt för
verksamheten, genom att visa den verklighet vi möter försöker vi påverka utvecklingen!

Vi söker dig som
● Läser en utbildning inom kommunikation, grafisk design, digitala medier eller

liknande
● Har god kunskap inom Adobe CS
● Vill utvecklas inom innehållsproduktion till sociala medier
● Gärna har kunskap inom UI och UX
● Har erfarenhet av foto och film
● Är kreativ och idérik
● Trivs med att ta egna initiativ och ha eget ansvar

Om dig och praktiken
För att trivas som praktikant hos Läkare i Världen ser vi att du nog har ett stort eget
engagemang för mänskliga rättigheter och social rättvisa. Du tycker om att ta egna initiativ
och driva egna projekt framåt och skulle därmed också uppskatta att praktisera på en
mindre organisation.

Som praktikant hos oss kommer du vara del av litet kommunikations- och insamlingsteam
som arbetar med att öka Läkare i Världens synlighet och få fler givare och medlemmar. Du
kommer att få vara med i det dagliga arbetet med att idéea och skapa innehåll till sociala
medier och hemsida – såväl visuellt som text, planera för publiceringar och kampanjer, ta
fram tryckmaterial i form av broschyrer och posters, samt hitta nya vägar för Läkare i
Världen ska synas mer. Du kommer också få genomgångar inom Läkare i Världens olika
verksamhetsområden, mänskliga rättigheter samt Sveriges lagar för att sedan kunna ge viss
rådgivning till de målgrupper vi hjälper.

Praktikperioden under hösten omfattar 20 veckor med möjlighet till anpassning utifrån din
kursplan.

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, med personligt brev och portfolio senast den 24 april till:
ansokan@lakareivarlden.se märk din ansökan med “Praktik kommunikation och insamling”.
Vi går igenom urvalet löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor,
kontakta Agnes Johanson tel +46 72 142 33 49, mejl agnes.johanson@lakareivarlen.se
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