
 
 
 

 

 

Praktikplats för statsvetare på Bayer AB, Solna – i ett globalt bolag med visionen - Health for all, 

Hunger for non. 

Brinner du för att göra världen till en bättre plats, särskilt för de som idag saknar tillgång 

till grundläggande hälsovård, familjeplanering eller fungerande jordbruksmetoder? Bayer 

i Sverige söker en praktikant till Public Affairs-funktionen vid kontoret i Solna. Vi jobbar 

för att stärka måluppfyllelsen av flera av de globala hållbarhetsmålen bland annat för att 

minska hungern, stärka kvinnors rättigheter och öka tillgången till hälsovård. I Sverige 

arbetar vi för att fler ska få tillgång till våra innovativa läkemedel och behandlingar, för att 

öka kunskapen om och förståelsen för forskning och vetenskap hos politiker, organisat-

ioner och myndigheter.  

Genom Bayers Public Affairs-funktion bevakar och bidrar vi löpande i det svenska samhällets 

utveckling. För oss är det viktigt att nära följa den politiska debatten och beslut från riksdag och 

regering och processer i regioner och viktiga forskningsnätverk eller andra organisationer förank-

rade i samhällsdebatten. Vi är ett unikt företag som kombinerar affärsområden som rör utveckling 

av hälsoprodukter, nutrition, jordbruksutveckling och avancerade läkemedel.   

Du bidrar i det löpande arbetet med utgångspunkt i att du stärker ditt lärande och din kunskap, 

analyserar beslut och underlag som på olika sätt är relevanta för bolaget. Du bidrar med att ta 

fram presentationer, skriva underlag och bevaka externa och interna arrangemang. 

Din bakgrund och kompetens 

Du är i slutet av din utbildning och avsätter minst halvtid av din termin som praktik hos oss, prak-

tikterminen ska kunna ingå i din utbildning och ge rätt till studiemedel då övrig ersättning inte 

utgår. Som person är du analytisk, flexibel, självgående och initiativtagande inom dina uppgifts-

områden. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska och har förmåga att snabbt sätta dig in i 

stora textmaterial och sammanfatta relevant material.  

Uppdraget öppnar upp för bred kunskap om hur näringslivet på olika sätt bidrar till samhällsut-

vecklingen och ger dig ett nätverk inom ramen för de olika områden där Bayer är verksamt. Din 

handledare är ansvarig för funktionen i Sverige och har bred erfarenhet från svenskt samhällsliv.  

Ansökan 

Låter det här intressant? Skicka ditt CV och personligt brev om varför du skulle vara intresserad 

av den här specifika praktikplatsen till Edvard Agrell, Corporate Public Affairs Manager för Bayer 

AB edvard.agrell@bayer.com. Sista ansökningsdag är den 14 november 2021 men ansökningar 

behandlas löpande och praktikplatsen kan bemannas före den 14 november. Tillträdesdatum en-

ligt överenskommelse i mitten av januari 2022.  

Läs gärna mer om Bayers arbete för att bidra till det globala hållbarhetsarbetet här: Our Commit-

ment to Sustainability | Bayer (www.bayer.com/en/sustainability)  
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