
    

 

  
 

 
  

 
 

   

 

 

  
 

Praktikanter till 

Sveriges ständiga 

representation vid EU i 

Bryssel vårterminen 

2022 
 

Vill du lära dig mer om EU och regeringens roll i EU-

arbetet? Då kan praktik vid Sveriges ständiga 

representation vid EU vara något för dig. EU-

representationen är Sveriges största utlandsmyndighet 

och Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få 

största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är 

vår viktigaste uppgift. 

Uppgifter under praktiken 

Som praktikant är du med där det händer, du kommer 

att sitta med i förhandlingarna med andra 
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medlemsländer och få se hur det förberedande arbetet 

går till. Du kommer delta aktivt i arbetet med att 

förbereda underlag, ta fram rapporter och följa arbetet i 

EU-institutionerna. Att planera och genomföra besök 

och möten kan också ingå i dina arbetsuppgifter. Under 

vårterminen 2020 kommer det även att pågå intensiva 

förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i det 

Europeiska rådet våren 2023. 

För att öka dina möjligheter att få praktik på EU-

representationen är det viktigt att du berättar vilket eller 

vilka områden du är intresserad av. 

Exempel på huvudarbetsområden som täcks av EU-

representationen är; 

 utrikes- och säkerhetspolitiska frågor (inklusive försvar, 

handel, bistånd) 

 ekonomi och finans 

 rättsliga och inrikes frågor 

 Europaparlamentet och andra institutionella frågor 

 lantbruk- och näringsfrågor 

 media och kommunikation 

 sociala frågor 

 utbildnings- och forskningsfrågor 

 miljö 

 kultur 

 ledning och samordning. 

Mer information om olika arbetsområden finns på 

regeringens webbplats: 

http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/ 

http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/
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Din bakgrund och kompetens 

Du ska vara inskriven som student vid svenskt eller 

utländskt universitet eller högskola. Om praktiken inte 

ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga 

att den är relevant för din utbildningsinriktning. 

För att få ut så mycket som möjligt av praktiken vid EU-

representationen bör du ha en utbildningsbakgrund 

som motsvarar slutet av grundnivån alternativt 

avancerad nivå inom relevant samhällsvetenskapligt 

ämne, till exempel statsvetenskap, nationalekonomi, 

freds- och konfliktkunskap, juridik eller journalistik, men 

även andra utbildningsinriktningar är av intresse. 

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan 

uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att 

arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett 

intresse för EU-frågor. Du bör även ha goda kunskaper i 

engelska. Kunskaper i franska är meriterande. För vissa 

arbetsområden (utrikes- och säkerhetspolitik) är goda 

kunskaper i franska en nödvändighet. 

EU-representationen eftersträvar en jämn 

könsfördelning i samtliga rekryteringar. 

Övrigt 

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska 

utgöra en del av en pågående utbildning som leder till 

examen. Ansökan som baseras på enstaka fristående 

praktikkurser som inte ingår i något program som leder 

till examen accepteras inte. 

För att göra praktik hos oss behöver du vara 

fullvaccinerad mot covid-19, intyg krävs. Vid försämrad 



4 (5) 

 
 

lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i 

förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några 

eventuella kostnader detta kan medföra för 

praktikanten. 

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där 

du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill 

göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att 

praktiken ingår i din utbildning. Fördelning av 

praktikplatserna görs efter intervju. 

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs 

svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i 

princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en 

arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet 

välkomnar sökande med olika bakgrund och 

erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en 

styrka och tillgång. 

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har 

du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i 

utrikesförvaltningen under samma termin. 

För mer information om villkoren för praktik inom UD, 

se Praktik inom utrikesförvaltningen. 

För mer information om ambassaden, 

se www.swedenabroad.se/repr-bryssel. 

Är du intresserad? 

Vill du veta mer om praktiken, Kontakta Simon 

Morrissey på telefon +32 (0)2 289 56 84. 

https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/praktik-inom-utrikesforvaltningen/
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/europeiska-unionen/
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Välkommen med din ansökan inklusive CV och 

studieintyg där antalet poäng m m framgår 

(motsv) senast den 13 oktober 2021. Ansök via vårt 

rekryteringsverktyg. 

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. Regeringskansliet välkomnar sökande med 

olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och 

mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar 

aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. 

Utrikesdepartementet, som är ett av elva departement, 

ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global 

utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar 

i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, 

exportkontroll av krigsmateriel, internationella 

samarbeten med länder och regioner samt handels-, 

investerings- och Sverigefrämjande. 

Ansök 

 

https://web103.reachmee.com/ext/I003/584/apply?site=23&lang=SE&validator=2b41f37f0378555ced5f5b5c9c22d00e&job_id=8586

