
  

 

 
 

 
 
Vill du göra din praktik inom GIS och socialt hållbar stadsutveckling? 
 
Alla stadsdelar i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram ett lokalt utvecklingsprogram som 
beskriver de sociala förutsättningarna i stadsdelen utifrån ett lokalt perspektiv. Programmet 
ska fungera som kunskapsunderlag i stadens fysiska planering. I Majorna-Linné har arbetet 
kommit en bit på väg och planeras vara färdigt vintern 2017.  
 
Under hösten 2017 erbjuder utvecklingsavdelningen på Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning 
en handledd praktikplats. Praktiken kan omfatta 10 eller 20 veckor för studerande i GIS, 
kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller liknande. Inom avdelningen finns 
utvecklingsledare med olika kompetenser som till exempel folkhälsa, miljö, stadsutveckling, 
kvalitet och mänskliga rättigheter. Din handledare kommer att vara utvecklingsledare 
stadsutveckling och din huvudsakliga praktikuppgift kommer vara att arbeta med 
färdigställandet av stadsdelens lokala utvecklingsprogram tillsammans med avdelningens 
utvecklingsledare.  
 
Exempel på arbetsuppgifter: 
 

 Ta fram kartmaterial till det lokala utvecklingsprogrammet 
 Arbeta med textredigering, layout, design och liknande av det lokala 

utvecklingsprogrammet 
 Medverka i analysarbetet och redigeringen av utvecklingsprogrammets 

innehåll 
 Medverka i möten internt och med andra förvaltningar i kommunen 
 Delta i arbetet med medborgardialoger, sociala konsekvensanalyser och 

barnkonsekvensanalyser i olika planprojekt i stadsdelen 
 
 
För att passa för den här praktikplatsen är goda kunskaper inom GIS nödvändigt, gärna QGIS, 
och InDesign. Du tycker om att arbeta kreativt med layout, design och fotoredigering. Du har en 
god analysförmåga och kan arbeta självständigt med olika sorters frågor inom stadsutveckling 
och planering. Du är intresserad av de sociala aspekterna av stadsutveckling och av hur de 
lokala och sociala frågorna kan stärkas i Göteborgs stads fysiska planering.   
 

Vi erbjuder en utvecklande studiepraktik där du förväntas ta egna initiativ och ansvar. Du 
kommer att möta och arbeta med många olika medarbetare inom våra verksamheter samt 
inom stadens övriga förvaltningar. Din arbetsplats kommer att vara på Första Långgatan. 
 
Skicka din ansökan med kort motivering till varför du söker praktikplatsen, CV och förteckning 
över avklarade kurser till ida.carlsson@majornalinne.goteborg.se senast den 17 april 2017. 
Vid frågor går det bra att kontakta Ida Carlsson, utvecklingsledare stadsutveckling, på 
ovanstående e-postadress. 
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