
Sök praktik VT 2018 hos Malmökretsen av svenska 
Röda Korset 
 

Uppdragsbeskrivning 

Malmökretsen av Svenska Röda Korset söker en praktikant till vårterminen 2018. Som praktikant kommer du 

att medverka i det dagliga arbetet på Malmökretsens kontor i Malmö tillsammans med anställda, praktikanter, 

arbetstränande samt frivilliga. 

Under praktiken kommer du att få kunskap i hur Röda Korset arbetar, få inblick i hur det är att arbeta som 

frivilligsamordnare och verksamhetsutvecklare, arbeta operativt med våra verksamheter runt om i Malmö och 

på vår mötesplats som är öppen för alla Malmöbor.  

Vi söker dig om har ett stort intresse för ideellt engagemang, sociala frågor och administration. 

 

Uppgift 

 

 Rekrytera, samordna, stödja och administrera frivilligverksamheter vid behov 

 Arbeta med utvärdering och/eller rapporter 

 Administrera och utveckla vår utbildningsverksamhet  

 Delta i olika arbetsgrupper, utbildningar och workshops 

 Övriga administrativa uppdrag 

 Stödja Malmökretsens två cykelskolor 

 

 

Profil 

Erfarenhet och kompetens 

Du är välkommen att söka praktiken oavsett vilket modersmål du har, men du måste kunna uttrycka dig i tal 

och skrift på svenska 

 

 Vi ser gärna att du har erfarenhet av ideellt arbete och ideella organisationer 

 God samarbetsförmåga 

 Dator – och administrationsvana  

 Kunskap/erfarenhet av olika kulturer, språk etc. 

 

Personliga egenskaper 

 Aktivt ställningstagande och engagemang för Röda Korsets värderingar (se www.redcross.se)  

 Utåtriktad, lyhörd, flexibel och kan arbeta självständigt och ansvarstagande 

 

Omfattning 

 Dagtid, heltid under hela terminen, exakta datum efter överenskommelse. Det förekommer 

kvällsarbete och enstaka helgarbete. 

Övrigt 

 Praktiken är oavlönad, vi ser gärna att den ingår som en del i dina högskolestudier. 

 Praktiken sker på Mötesplats Kupan Parkmöllan, Norra Parkgatan 17 i Malmö 

 Handledare: Emelie Helin emelie.helin@redcross.se 040-617 41 45 

 

 

Ansökan skall innehålla personligt brev och CV. För ytterligare information kontakta Emelie Helin på 

emelie.helin@redcross.se 040-617 41 45. Sista datum för ansökan är 2017-11-15 men intervjuer kommer att ske 

fortlöpande. 
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