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Praktikant sökes till Utrikespolitiska förbundet Sverige 

Brinner du för att främja aktivt deltagande bland unga och studenter inom viktiga 
utrikespolitiska- och globala frågor? Vill du anta en utmanande och givande roll i Sveriges 
största utrikespolitiska förbund? Då kan du söka praktik hos oss till hösten 2021. 

 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige samlar kring 4 000 medlemmar i elva städer kring ett 
gemensamt intresse för utrikespolitiska och globala frågor. Vi arbetar för att främja 
kunskapsspridning och debatt kring dagens och morgondagens viktigaste frågor som påverkar 

vår närhet och omvärld. I en ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet får du en 
unik möjlighet att stödja det arbete som våra medlemsföreningar bedriver från Malmö i söder 
till Luleå i norr och som dagligen organiserar engagerande föreläsningar, studieresor och 
konferenser samt sprider kunskap genom tidningar och radioprogram. 

  

Är det här relevant för dig? 

Ja, om du… 

…tycker om att arbeta i projekt, utveckla verksamheter, och arbeta självständigt, 

…drivs av att arbeta i en organisation som gör skillnad för samhället,  

…vill påverka arbetet i ett aktivt förbund med drivna medlemmar och med en mångfald av 
bakgrunder, 

…brinner för utrikespolitiska frågor. 

  

Hur är det att jobba med oss? 

Du blir en del av en aktiv organisation som ständigt strävar efter att skapa möjligheter för alla 
som delar våra värderingar och mål. Våra medlemmar är främst universitetsstudenter, men 
det finns även medlemmar som inte är studenter. Det som alla har gemensamt är ett 
brinnande intresse för vår omvärld och hur vi kan påverka den. 

 

Genom möjligheten att aktivt delta i förbundets och medlemsföreningarnas verksamheter får 

du tillgång till en bildande och utvecklande miljö. Som praktikant får du utveckla dina egna 
kunskaper samt få en djupare inblick i ideellt arbete. Tillsammans med förbundets styrelse 
och förbundsadministratorn kommer du att: 

 

• Leda utvärderingsarbete utifrån styrelsens önskemål och egna initiativ. 
• Bistå vid evenemang och i andra projekt. 
• Bistå vid förbundets administrativa arbete. 
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Passar du för rollen? 

Du ska… 

...trivas med att jobba självständigt och strukturerat, men också med att hjälpa människor 
och skapa nya kontakter, 

...dela vårt intresse för omvärlden,  

…ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i skrift och tal, och vara bekväm med att 
arbeta i en tvåspråkig organisation vars externa kommunikation företrädesvis är på engelska, 

…genomföra praktiken som del av ditt kandidatprogram på universitetsnivå. 

 

Det är meriterande om du… 

...har tidigare engagemang inom någon utrikespolitisk förening och känner till vår 
verksamhet, 

…har tidigare engagemang inom andra ideella organisation, 

…har arbetat med utvärderande arbete. 

 

Villkor 

• Praktiken är 100 % under en ordinarie praktikperiod. 

• Arbetsort efter överenskommelse. 

• Arbetet sker, utöver nationella sammankomster, på distans. 

• Praktiken är oavlönad. 

 

Ansökan 

Ansök genom att skicka personligt brev (max 1 A4) och CV som PDF till 
president@ufsverige.org, märk mailet med ”Ansökan Praktikant”. Dessa ska vara skrivna på 
engelska för att räknas som giltiga. Intervjuer kan komma att ske på engelska. 

 

Ansökan stänger den 28e mars. 

 

Frågor? 

Du är välkommen att höra av dig till president@ufsverige.org och admin@ufsverige.org om 
du vill veta mer om praktiken. Vi berättar gärna mer om förbundet, tjänsten och villkoren! 
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