
Id: 6515
Utlysning av praktikplatser våren
2021 till Miljödepartementet

Högskolepraktikanter till Miljödepartementet
våren 2021
Är du i slutskedet av din högskoleutbildning och nyfiken på hur en politiskt styrd organisation fungerar? Som
praktikant på Miljödepartementet får du möjlighet till en spännande praktikperiod på ett departement vars
frågor är i fokus i samhällsdebatten.

Din praktikdag i händelsernas centrum
Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets uppgifter och processer. Vanligtvis
följer du som praktikant en handläggare i dennes vardag med allt vad det innebär och får sätta dig in i frågor
av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du kan bland annat få möjlighet att bistå i analyser, förbereda
utkast till underlag, samordna möten och besök och hålla kontakt med andra enheter, departement,
myndigheter och organisationer.
Under vårterminen 2021 erbjuder vi tre praktikplatser med följande inriktningar:

Naturmiljöenheten
Naturmiljöenheten arbetar med nationella, internationella och EU-relaterade miljöfrågor inom områdena
vatten, hav, naturvård och biologisk mångfald. Som praktikant hos oss bör du ha ett allmänt brett
miljöintresse och kunskap om natur- och miljöfrågor. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i skrift. Under
praktiken får du arbeta med arbetsuppgifter som anknyter till biologisk mångfald, naturvård,
vattenförvaltning eller havsmiljöarbete.

Kemikalieenheten
Kemikalieenheten arbetar med frågor om cirkulär ekonomi, giftfri miljö och hälsa, miljöforskningstrålskydd
och kärnsäkerhet. Som praktikant hos oss kommer du få sammanställa underlag till politiska ledningen och
bidra till genomgång av underlag inför t. ex EU-, och/eller internationella möten. Det kan även bli aktuellt att
bistå vid möten med myndigheter och organisationer. I övrigt delta i handläggning av olika ärenden t.ex
genomförande av EU direktiv. Du får gärna ha en pågående utbildning inom samhällsvetenskap, juridik eller
naturvetenskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsliknande arbetsuppgifter såsom
framtagande och sammanställning av underlag.

Stockholm+50-sekretariatet
Stockholm+50-sekretariatet arbetar med att förbereda ett globalt högnivåmöte 2022, då det är femtio år
sedan FN:s första miljökonferens – Stockholmskonferensen 1972, ägde rum. Sekretariatet arbetar med
utformning av mötets innehåll och inriktning, konsultationer med andra länder och intressenter, samt
praktisk förberedelse av högnivåmötet. Som praktikant vid sekretariatet får du en unik inblick och möjlighet
att bidra i arbetet inför högnivåmötet. Vi ser gärna att du har pågående högskolestudier på högre nivå,
magister/master inom statsvetenskap, ekonomi, juridik, internationella relationer, miljövetenskap eller
liknande.

Din bakgrund och kompetens
Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte, och är i slutskedet av din utbildning
där praktik ingår eller är relevant för din utbildningsinriktning. Vi söker praktikanter som är
samhällsintresserade, engagerade och har god samarbetsförmåga. 
För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera i tal och skrift på svenska
och engelska, ha kompetens i Office-paketet och vara nyfiken, självständig med förmåga att ta initiativ inom
ramen för ansvarsområdet.

Bra att veta
Praktikperioden omfattar 20 veckor med start under vårterminen 2021. Det kan finnas möjlighet att
kombinera praktik med att skriva examensarbete. Detta stäms då av med den enhet du kommer att
praktisera vid. Normalt genomförs praktiken på heltid under kontorsarbetstid. Ingen ekonomisk ersättning
utgår under praktiken. Som praktikant ska du vara försäkrad via ditt lärosäte. Stäm av detta innan du



ansöker om praktik. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju. Vi hoppas kunna ge dig besked
i mitten av november månad. För praktik på Miljödepartementet krävs att du är svensk medborgare.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan besked om praktikplats kan lämnas.

Välkommen med din ansökan
Du ansöker genom att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Fyll i formuläret och bifoga CV samt
ett personligt brev där du beskriver syftet med praktiken och varför du vill göra den hos Miljödepartementet.
Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning, och är relevant för din
utbildningsinriktning. Är det någon specifik enhet du är intresserad av, skriv gärna det i din ansökan. 
Vill du veta mer om praktiken kontakta personalspecialist Ann Holgersson på telefon 08-405 32 08. 

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2020
Läs mer om våra lediga praktikplatser, Regeringskansliets verksamhet, se en film med medarbetare och gör
testet för att se om du passar att arbeta hos oss i framtiden på www.regeringen.se/jobba-hos-oss/

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin
politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Miljödepartementet, som är ett av elva
departement, samordnar regeringens miljöpolitik och ansvarar för frågor om klimat, hållbar utveckling,
biologisk mångfald, kemikalier, kretslopp, natur- och skogsvård, havs- och vattenmiljö, strålskydd och
kärnsäkerhet samt internationellt miljöarbete.
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