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Anvisningar för praktikstipendier 2014 
  

 

Ansökningstiden är 16.9─3.10.2013. 

 
Praktikplatserna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats under det 
senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk 

Välj en praktikplats som du har nytta av i dina studier och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.  

Ansökan görs elektroniskt på adressen https://ansokan.kulturfonden.fi.  Du kan ansöka om högst två alternativa praktikplatser.  

På basis av ansökan kallas ett antal sökande till intervju på Svenska kulturfondens kansli på Simonsgatan 8 A, 5. våningen, i 
Helsingfors. Intervjuerna hålls av en representant för praktikorganisationen och en representant för Svenska kulturfonden. 
Intervjudatum finns angivet vid informationen om respektive praktikplats. 

Ytterligare information ges av Tove Ekman, internationell ombudsman, tel. 040-7381544, e-post tove.ekman@kulturfonden.fi. 

 

 

Haapsalu, Estland 

Aibolands museum  www.aiboland.ee 

Praktikperiod 1.1─31.8.2014 (8 månader praktik) 

Stipendiebelopp  1 100 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Främst studerande inom historia, etnologi, folkloristik eller kulturproduktion. 

Arbetsuppgifter  Medverkan i museets allmänna verksamhet, informationsverksamhet, assistera museets direktör och 
i samråd med personalen arbeta med enskilda projekt relaterade till den estlandssvenska historien 
och kulturen. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på finska och engelska. 
Kunskaper i estniska är en fördel men inget krav. 

Bostad   Praktikanten söker själv sin bostad, men museet kan hjälpa till med tips och information. 

Intervjuer för praktikplatsen i Estland hålls måndagen den 4.11.2013 i Helsingfors. 

 

 

Köpenhamn 
Finlands kulturinstitut www.finin.dk 

Praktikperiod 1.1─30.6.2014 (6 månader praktik) 

Stipendiebelopp 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, informatörsutbildning eller 
affärsutbildning (försäljning & marknadsföring). 

Arbetsuppgifter Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet, 
assistera institutets direktör. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk och goda kunskaper i finska. Kunskaper i danska är en 
fördel men inget krav. 

Bostad Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad. 

Intervjuer för praktikplatsen i Köpenhamn hålls på förmiddagen måndagen den 14.10.2013 i Helsingfors. 

 

 

https://ansokan.kulturfonden.fi/
mailto:tove.ekman@kulturfonden.fi
http://www.aiboland.ee/
http://www.finin.dk/
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London 
Finlands kulturinstitut  www.finnish-institute.org.uk  

Praktikperiod 1.1─31.12.2014 (11 månader praktik med en ledig stipendiefri månad under sommaren då institutet 
är stängt) 

Stipendiebelopp 1 500 €/månad. Dessutom ersätter institutet praktikantens månadskort till kollektivtrafiken (värde ca 
1 500 €/år). Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Främst studerande inom media/journalistik, humanistiska vetenskaper, statsvetenskap eller 
kulturproduktion.  

Arbetsuppgifter Assistera i konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, informationsverksamhet, allmänna 
kontorsgöromål. Institutet är litet och arbetet stundom hektiskt. För arbetet behövs initiativ- och 
prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team.  

Språkkrav:                Svenska som modersmål eller studiespråk samt utmärkta kunskaper i finska och engelska.  

Bostad Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 

Intervjuerna för praktikplatsen i London hålls fredagen den 11.10.2013 i Helsingfors. 

 

 

New York   NY! 

Scandinavia House www.scandinaviahouse.org    www.amscan.org  

Praktikperiod 1.1─30.6.2014 (6 månader praktik) 

Stipendiebelopp  1 600 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion eller andra ämnen som tangerar 
organisationens verksamhet. 

Arbetsuppgifter  Delta i planering och genomförande av kultur- och utbildningsprogram samt allmänna administrativa 
uppgifter. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk och utmärkta kunskaper i engelska. Kunskaper i andra 
nordiska språk och finska är en fördel. 

Bostad   Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 

Intervjuer för praktikplatsen i New York hålls på eftermiddagen tisdagen den 29.10.2013 i Helsingfors.  

OBS! Ansökan till New York bör skrivas på engelska. 
 

 

Paris 
Finlands kulturinstitut  www.institut-finlandais.asso.fr  

Praktikperiod 1.1─31.12.2014 (10 månader praktik med två månaders avbrott utan stipendium under sommaren 
då institutet är stängt). 

Stipendiebelopp  1 200 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, informatörsutbildning eller 
affärsutbildning (försäljning & marknadsföring). 

Arbetsuppgifter  Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet, 
assistera institutets direktör och delta i institutets löpande verksamhet (reception, bibliotek och 
besökare). Arbetet utförs i grupp och arbetsuppgifterna varierar enligt institutets program. Arbetet 
kräver självständighet och initiativförmåga. 

Språkkrav               Svenska som modersmål eller studiespråk, kunskaper i finska och franska är nödvändiga. 

Bostad   Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 

Intervjuer för praktikplatsen i Paris hålls måndagen den 18.11.2013 i Helsingfors.  

 

 

http://www.finnish-institute.org.uk/
http://www.scandinaviahouse.org/
http://www.amscan.org/
http://www.institut-finlandais.asso.fr/
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Reykjavik 
Reykjavik Arts Festival   www.artfest.is  
 

Praktikperiod 1.1─30.6.2014 (6 månader praktik, festivalen äger rum 22.5─5.6.2014) 

Stipendiebelopp 1 500 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten.  

Målgrupp Främst studerande inom kulturproduktion, kommunikation, journalism eller humanistiska vetenskaper. 
Erfarenhet av evenemangsproduktion eller administration är en fördel. 

Arbetsuppgifter Planera och genomföra festivalen i samarbete med festivalens personal. Skapande av ett digitalt festivalarkiv, 
informationsverksamhet och administration, koordinering av frivilligarbetare under festivalen, etc. 
Arbetsuppgifterna kräver en del veckoslutsarbete före och under festivalen. 

Språkkrav Utmärkt muntlig och skriftlig engelska. Kunskaper i isländska är en fördel men inget krav. Interna veckomöten 
hålls främst på isländska med översättningshjälp till praktikanten vid behov. 

Bostad Praktikanten söker själv sin bostad, men festivalkontoret kan hjälpa till med tips och information.  

Datum för intervjuerna för praktikplatsen i Reykjavik hålls på eftermiddagen torsdagen den 31.10.2013. 

OBS! Ansökan till Reykjavik bör skrivas på engelska. 
 

 

Rom 
Skandinaviska föreningens konstnärshus www.skandinaviskforening.org  

Praktikperiod 1.1─31.12.2014 (11 månader praktik med en månads avbrott utan stipendium på sommaren) 

Stipendiebelopp 1 200 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och konstutbildningar. 

Arbetsuppgifter Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artists in Residence-program, arrangera finlandssvenska 
och nordiska kulturevenemang, informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med 
andra kulturorganisationer, assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver självständighet och 
organisationsförmåga. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på nordiska språk, finska och 
engelska. Kunskaper i italienska är en fördel. 

Bostad Praktikanten kan få hjälp med att hitta en bostad i Rom.  

Intervjuer för praktikplatsen i Rom hålls på eftermiddagen måndagen den 28.10.2013 i Helsingfors. 

 

 

St Petersburg 
Nordiska ministerrådets kansli www.norden.ru 

Praktikperiod  1.1─30.6.2014 (6 månader praktik). 

Stipendiebelopp 1 100 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Studerande oberoende av studieinriktning. 

Arbetsuppgifter Delta i projektkoordinering och kansliets allmänna verksamhet, assistera direktören, delta i planering 
och genomförande av evenemang, seminarier och studieresor, administrativa uppgifter (reception 
och telefonväxel), översättning från/till skandinaviska, engelska och ryska beroende på 
språkkunskaper, informationsspridning. Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk. Grundkunskaper i ryska språket och om det ryska 
samhället är nödvändiga. 

Bostad  Praktikanten söker själv sin bostad, men Ministerrådets kansli kan hjälpa till vid behov. 

Intervjuer för praktikplatserna i St Petersburg hålls fredagen den 8.11.2013  i Helsingfors.  

http://www.artfest.is/
http://www.skandinaviskforening.org/
http://www.norden.ru/
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Tokyo 
Finlands institut   www.finstitute.gr.jp  

Praktikperiod 1.1─31.12.2014 (11 månader praktik med en ledig stipendiefri månad enligt överenskommelse 
under perioden)  

Stipendiebelopp  1 600 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och pedagogik. 

Arbetsuppgifter  Medverkan i projektverksamhet, informationsverksamhet (särskilt webbhantering), assistera 
institutets direktör och i samråd skapa kontakter mellan japanskt och finlandssvenskt kulturliv. 
Arbetet kräver självständighet och initiativförmåga. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på finska. Engelska är 
arbetsspråk. Kunskaper i japanska är en fördel men inget krav. 

Bostad   Praktikanten söker själv sin bostad, men institutet kan hjälpa till med tips och information. 

Intervjuer för praktikplatsen i Tokyo hålls måndagen den 21.10.2013 i Helsingfors. 

 

 

http://www.finstitute.gr.jp/

