
[Skriv text] 

 

Vi behöver din ansökan senast den 17 april / We need your application before april 17th. 

 
Internship International Department, 1 spot, september - december, placement Lund. 
In the fall of 2017 we will focus on strategic planning for 2019-2023, organisational learning 
within environment and climate issues, and increase our advocacy work. As an intern you will 
participate in one or more of these processes, and you will often be given independent tasks. At 
the International department we cooperate with our country and regional offices around the 
world to strengthen our systems for organisational learning, capacity development and quality 
assurance. We welcome non-Swedish-speaking applicants. 
Apply here: Intern on International Department 

Praktik Sverigeavdelningen, 1 plats, september - december, placering huvudkontoret i 
Lund. 
Enheten på huvudkontoret ansvarar bland annat för utlandspraktikantprogrammet, IMs 
utbildningar, medlemsrekrytering och medlemsdemokratiarbetet. Som praktikant kommer du att 
vara en del av avdelningens arbete och kommer att ha arbetsuppgifter så som planering av 
utbildningar/externa aktiviteter, administrativa sysslor och genomförande av omvärldsanalyser. 
På Sverigeavdelningen arbetar vi med integration inom Sverige och hur vi kan utveckla det civila 
samhället genom att öka engagemanget och utveckla volontärverksamheter. 
Ansök här: Praktikant till Sverigeavdelningen 

Praktik Sverigeavdelningen, 1 plats, september - december, placering region syd i 
Malmö. 
IM Region Syd söker praktikant till projektet ”Ett yngre IM Lund”. IM är starkt förankrat i Lund 
och har flera framgångsrika verksamheter som i huvudsak drivs av lokalföreningen på orten. För 
att skapa långsiktighet behöver vi nu locka yngre volontärer och medlemmar. Som praktikant 
arbetar du med att kartlägga vad som attraherar yngre volontärer. Söker upp sammanhang där 
yngre rör sig och deltar i event. Målet skapar vi tillsammans men handlar om att efter 
projekttidens slut har fler unga volontärer i verksamheterna. Vårt arbete i Sverige handlar om 
integration. Vi vill att du ska vara hos oss hösten 2017. Arbetet sker i samarbete med IMs 
lokalförening i Lund. 
Ansök här: Praktikant till Region Syd 

Insamling/Marknad och Kommunikation, 2 platser, september - december, placering 
huvudkontoret i Lund. 
Marknadsavdelningen har ansvar för insamling och marknadsföring, och arbetar med bland annat 
rekrytering av givare och insamlingskampanjer. Kommunikationsavdelningen ansvarar för IMs 
strategiska kommunikation och har som uppdrag att utveckla IMs varumärke och sprida kunskap 
om IMs arbete med bistånd, integration och Fair Trade. Avdelningarna arbetar tätt ihop. Som 
praktikant kommer du att delta i det dagliga arbetet på någon av avdelningarna och kommer att 
ha arbetsuppgifter som produktion och analys av material som kommuniceras till våra 
målgrupper, planering och genomförande av kommunikations- och marknadsaktiviteter, 
administrativa sysslor och genomförande av omvärldsanalyser. 
Ansök här: Praktikant på marknads- och kommuniktionsavdelningen 
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