
 

 
 
 
 

 

Högskolepraktik vid Statsrådsberednings kansli för samordning av EU-frågor 
– sektionerna för EU-samordning & Policy 
 
EU-kansliet erbjuder tre praktikplatser under våren 2016. Praktiken ger  
dig erfarenhet och förståelse för hur arbetet i Regeringskansliet och i 
EU:s institutioner fungerar. Två av praktikplatserna har fokus på aktiv 
medverkan i olika EU-processer. Den tredje praktikplatsen är inriktad på 
EU-rättsliga frågor.  
 
Praktikuppgifterna är av såväl analytisk som administrativ karaktär.  Du 
får möjlighet att prova flera olika uppgifter. När det gäller de två 
praktikplatserna med fokus på EU-processer får du t.ex.:  
 

 Svara för samordning av underlag från olika departement om  
aktuella EU-relaterade frågor  

 Inhämta och på ett strukturerat sätt sammanställa information  

 Bistå i förberedelserna inför mötesförhandlingar  

 Bevaka EU-relaterad information i nyhetsflödet och göra en 
daglig sammanfattning till en bred krets.  

 
Praktikplatserna ställer krav på mycket gott omdöme, flexibilitet,  
organisationsförmåga, noggrannhet och förmåga att behålla kvaliteten i 
det du gör även under tidspress.  
 
Ett genuint intresse för EU-samarbetet i vid mening förutsätts, liksom 
gärna grundläggande EU-kunskaper. Du ska kunna uttrycka dig mycket 
bra i skrift. Gedigna kunskaper i engelska förutsätts och kunskaper i 
franska är en merit. Tidigare erfarenhet av administrativt eller 
serviceinriktat arbete är också meriterande.  
 
Kontakta gärna de nuvarande högskolepraktikanterna om du har frågor: 
Loka Grimlund Rothstein (telefon 08-405 8156) eller Ivar Källhed 
Ahlroos (08-405 8185). 
 
Praktiken riktar sig till högskolestuderande inom t.ex. statsvetenskap,  
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juridik, ekonomi och humaniora. Praktiken ska ge högskolepoäng och 
vara studiemedelsgrundande.  
 
Vi vänder oss i första hand till dig som inte tidigare har gjort 
högskolepraktik i Regeringskansliet eller på svensk utlandsmyndighet. 
 
Praktikperioden börjar omkring den 18 januari 2016 och pågår i 20 
veckor.   
 
Välkommen med din ansökan till Birgitta Sjöö och Inga Cederlund 
Jönsson per e-post:  sb.eukansliet-rek@regeringskansliet.se  
 
 
Din ansökan ska innehålla:  

a) Introduktionsbrev (max 1 sida). I brevet bör du bl.a. kort: 

 Skriva varför du vill göra praktik på Statsrådsberedningens kansli för 

samordning av EU-frågor.  

 Berätta om ditt intresse för EU. Det kan exempelvis vara att du har 

läst en kurs som behandlar EU-samarbetet, skrivit en uppsats om en 

EU-relaterad fråga eller har erfarenhet av EU-frågor från något annat 

håll. 

 Bekräfta att du i vår avser gå en praktikterminskurs som ger 

högskolepoäng och är studiemedelsgrundande, t.ex. kvalificerad 

arbetsplatspraktik (enstaka kurs). Eller bekräfta att praktikterminen 

är en del av programmet du går (dvs. ger högskolepoäng och är 

studiemedelsgrundande).  

b) CV 
c) Betygsutdrag från universitet där det framgår lästa ämnen och antal 

poäng  
 
 

Skicka gärna in din ansökan redan nu, dock senast söndagen den 11 
oktober 2015. Vi skickar en bekräftelse när vi tagit emot din ansökan och 
behandlar ansökningarna fortlöpande under ansökningstiden. Du kan 
därför komma att bli kontaktad redan innan ansökningstiden gått ut.  

 
 ************************************************************  
EU-kansliet i Statsrådsberedningen ansvarar på tjänstemannaplanet för den löpande 
samordningen av Regeringskansliets EU-arbete. EU-kansliet ansvarar för riktlinjer i 
EU-arbetet och för att utveckla gemensamma arbetsmetoder i syfte att säkra ett 
effektivt och enhetligt svenskt agerande i EU:s institutioner och gentemot andra 
medlemsstater. EU-kansliet samordnar EU-frågor av horisontell och övergripande 
karaktär som EU:s tillväxtstrategi (Europa 2020), frågor kring EU:s fördrag och 
långtidsbudget samt övergripande EU-rättsliga frågor och bemanning av svenskar i 
EU:s institutioner. EU-kansliet har 30 medarbetare och arbetsplatsen finns i 
Regeringskansliets lokaler i centrala Stockholm.   


