
Praktik på Polismyndighetens 

internationella enhet våren 2022 

 

Är du i slutskedet av din akademiska utbildning och intresserad av att 

arbeta med EU-frågor? Som praktikant på Polismyndighetens 

internationella enhet får du arbetslivserfarenhet från Sveriges största 

myndighet och ett spännande verksamhetsområde som är under ständig 

utveckling. 

 

Om internationella enheten 

Internationella enheten vid nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar 

för Polismyndighetens samarbete inom EU, Europol, FN, Interpol, de 

nordiska länderna och länderna runt Östersjön. Vidare ansvarar enheten för 

Polismyndighetens utlandsstyrka, internationella utvecklingsprojekt och 

sambandsmän runt om i världen. Enheten är också nationell kontaktpunkt 

för samordning av internationella operativa ärenden. Inom enheten finns 

gruppen för EU-samordning som samordnar Polismyndighetens strategiska 

arbete på internationell nivå.  

 

Till gruppen för EU-samordning söker vi dig som har ett stort intresse 

för EU-frågor. Du har också god kunskap om EU:s institutioner och 

arbetssätt. Som praktikant får du bred inblick i Polismyndighetens 

verksamhet och du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och 

svårighetsgrad. Du kommer att vara ett stöd till gruppen i hanteringen av 

EU-frågor liksom i arbetet med andra internationella frågor, inklusive 

ledningens internationella resor och besök. Under 2021 kommer gruppens 

arbete att präglas av förberedelser inför det kommande svenska 

ordförandeskapet i EU. 

 

Din bakgrund och kompetens 

Du är student vid universitet, högskola eller annat jämförbart lärosäte och 

är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår. Vi söker engagerade, 

nyfikna och initiativtagande personer som är duktiga på att skriva och 

kommunicera och som tycker om att samarbeta med andra. Du har hög 



integritet och gott omdöme samt intresse för Polismyndighetens 

internationella arbete. Du har förmåga att hantera många uppgifter 

samtidigt och kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Som 

praktikant arbetar du både på svenska och engelska och du behöver därför 

behärska dessa språk obehindrat i tal och skrift. Din utbildningsinriktning 

bör förträdesvis vara samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk, gärna 

med EU-inriktning 

 

Övrigt 

Praktikperioden omfattar 20 veckor under vårterminen 2022. Startdatum 

bestäms i samråd med chefen för gruppen. Praktiken genomförs på heltid 

under kontorstid.  Praktiktjänstgöringen kräver svenskt medborgarskap och 

säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) 

kommer att genomföras. Praktiken ska vara berättigad för högskolepoäng 

och den ska vara relevant för din utbildning. Praktiken är ingen anställning 

och ekonomisk ersättning utgår inte.  Som praktikant hos oss ska du vara 

försäkrad genom din högskola. Praktiktjänstgöringen sker vid 

Polismyndighetens huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm.  

 

Är du intresserad? 

Välkommen med en intresseanmälan där du kort berättar varför du vill 

praktisera på internationella enheten. Sänd din intresseanmälan och 

meritförteckning till administration-ie-noa@polisen.se senast den 22 

oktober 2021. Om du vill veta mer om praktik på internationella enheten 

så är du välkommen att kontakta samordnaren Maj Gustafsson på gruppen 

för EU-samordning (telefon: 010-563 69 65).  

 

Mer information om Polismyndighetens internationella verksamhet finns 

här: https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/ 
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