
 
 
Praktikplats på Avfall Sveriges kontor i Stockholm hösten 2021 och 
våren 2022 
 
Vi söker en praktikant med intresse för påverkansfrågor, hållbarhetsfrågor och cirkulär 
ekonomi – är du den vi söker? 
 
Kort om Avfall Sverige 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Avfall 
Sveriges medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets kommuner. Vi gör 
det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget 
avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall 
som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.  
 
Avfall Sverige företräder de kommunala avfallsbolagens intressen, inte minst gentemot 
riksdagen, Regeringskansliet och statliga myndigheter för att skapa bättre förutsättningar för 
svensk avfallshantering. Avfall Sverige arbetar också med policyutveckling inom EU och 
övriga delar av världen.  
 
Beskrivning av praktiken 
På Avfall Sveriges kontor i Stockholm kommer du få arbeta med policyfrågor och få insyn i 
hur nationella och EU:s institutioner fungerar, delta i påverkansarbete och lära dig om 
svensk avfallshantering och hur den bidrar till en cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.  
 
Vem vi söker 
Vi söker en person som har praktik inom ramen för sin utbildning, gärna med inriktning på 
statsvetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande. Vi ser att du har intresse för 
hållbarhetsfrågor och opinionsbildning. Du uttrycker dig mycket väl i både talad och skriven 
svenska. Bra kunskaper i engelska och övriga språk är en merit. Som person är du 
självgående, initiativtagande och lyhörd.  
 
Arbetet ställer höga krav på förmåga att ta till sig mycket information snabbt. Du behöver 
vara flexibel eftersom arbetstempot kan vara högt och behoven snabbt kan ändras. 
Praktiken ger dig möjlighet till många spännande möten och kontakter. Inrikesresor kan 
förekomma. Praktiken motsvarar en termins studier, är på heltid och utgår beroende på 
gällande rekommendationer för Covid-19 från våra lokaler i Stockholm eller på distans.  
 
Ansökan:  
Varmt välkommen med din ansökan till oss! Skicka CV och personligt brev till Katarina 
Sundberg, samhällspolitisk rådgivare: katarina.sundberg@avfallsverige.se. 
Vi tar emot ansökningar löpande. Sista ansökningsdag för hösten 2021 är 18 juni och för 
våren 2022 den 15 oktober. Tillträdesdatum efter överenskommelse.  
Tjänsten som praktikant är ej avlönad. 
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