
 

Aktuella praktikplatser våren 2016 

 

Finlands kulturinstitut i Tallinn, Estland 

www.finst.ee 

Målgrupp:  Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper 

och kulturproduktion. 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och 

engelska. Kunskaper i estniska är en fördel men inget krav. 

Arbetsuppgifter:  Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, delta i projekt- och 

informationsverksamhet, delta i planering och genomförande av 

evenemang, övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. 

Aktuella tyngdpunkter är kulturprogram i anslutning till Finland 

100-jubileumsåret. Erfarenhet av evenemangsproduktion är en 

fördel liksom kännedom om konst- och kulturfältet i Finland. 

Praktikperioden kan i viss mån också rymma arbetsuppgifter 

kvällstid och på veckoslut. 

 

Praktikperiod:  1.8.2016–30.6.2017 (11 månader) 

 

Handledare:  Anu Laitila 

 

Stipendium:  1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Praktikanten söker själv sin bostad, men 

institutet kan hjälpa till med tips och information.  

 

Intervjuerna hålls fredag 15.4 i Helsingfors.  

 

Finsk-norska kulturinstitutet, Oslo, Norge 

www.finno.no 

Målgrupp:  Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, 

kulturproduktion, kommunikation och media.  

 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och 

engelska. Kunskaper i norska är en fördel men inget krav. 

 

http://www.finst.ee/
http://www.finno.no/


Arbetsuppgifter: Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, 

informationsverksamhet, planera och genomföra evenemang 

inom olika konstsektorer, administration samt att assistera 

institutets direktör och kulturproducent. Erfarenhet av 

evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om konst- 

och kulturfältet i Finland. Aktuella tyngdpunkter är program i 

anslutning till Finland 100-jubileumsåret. Praktikperioden kan i 

viss mån också rymma arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut.  

Praktikperiod: 1.8.2016–30.6.2017 (11 månader)  

 

Handledare:  Åsa Juslin  

 

Stipendium:  1 800 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Praktikanten söker själv sin bostad, men 

institutet kan hjälpa till med tips och information. 

 

Intervjuerna hålls torsdag 14.4 efter klockan 12 i Helsingfors.  

 

Finlands Beneluxinstitut, Bryssel, Belgien - NY PLATS 

www.finncult.be 

Målgrupp:  Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, 

konstområdet, samhällsvetenskap och kommunikation. 

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och 

engelska. Institutets verksamhetsområde omfattar tre länder: 

Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Kunskaper i franska, 

holländska, tyska eller luxemburgiska är en fördel men inget krav. 

Arbetsuppgifter:  Delta i institutets projektverksamhet, informationsverksamhet, 

delta i planering och genomförande av evenemang. Därtill ansvar 

för något eget projekt eller programhelheter med stöd och 

handledning av personalen, gärna med fokus på flerspråkighet 

eller språkliga minoriteter. Institutets tyngdpunktsområden är 

nya intressanta konstnärskap samt frågor som berör konstens 

samhälleliga betydelse och potential. Arbetsuppgifterna 

förutsätter personligt intresse av och grundkunskaper om 

konstfältet eller något av dess delområden. God kännedom om 

sociala medier är också till nytta. Praktikperioden kan i viss mån 

också rymma arbetsuppgifter kvällstid och på veckoslut. 

 

Praktikperiod:  1.9–30.6 (10 månader) 

 

Handledare:  Aleksi Malmberg 

 

Stipendium:  1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Institutet erbjuder månadsbiljett till 

http://www.finncult.be/


kollektivtrafiken. 

 

Intervjuerna hålls onsdag 13.4 Helsingfors.  

 

Kommunförbundets kontor, Bryssel, Belgien 

www.kommunerna.net/bryssel 

www.kommuntorget.fi 

Målgrupp:  Praktikplatsen passar minst tredje årets studerande inom 

samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller 

informationsvetenskap. 

 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och 

engelska. Du har stor nytta av att kunna andra EU-språk. 

 

Arbetsuppgifter:  Skriva EU-Nytt och rapporter på svenska samt blogga på 

Kommuntorget.fi. Skriva notiser till det finskspråkiga 

nyhetsbrevet, hjälpa till med besöksgrupper, arbeta med 

informationssökning. Bekanta sig med sådan EU-politik som är 

viktig för de finländska kommunerna (t.ex. språk-, social- och 

utbildningspolitik). Arbeta med eget projekt som gagnar både 

praktikantens utbildning och Kommunförbundet. 

 

Praktikperiod: 1.9.2016-30.6.2017 (10 månader) 

 

Handledare:  I första hand kontorets direktör. Namnet klarnar i april 2016. 

 

Stipendium:  1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Kommunförbundets kontor kan hjälpa 

till med att hitta bostad. 

 

Intervjuerna hålls måndag 2.5 efter klockan 16 i Helsingfors. 

 

Finlandsinstitutet i Tyskland, Berlin 

www.finnland-institut.de 

Målgrupp:  Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, 

samhällsvetenskaper, kulturproduktion, pedagogik, 

marknadsföring eller media. 

 

Språkkrav: Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda 

kunskaper i tyska. 

 

http://www.kommunerna.net/bryssel
http://www.kommuntorget.fi/
http://finnland-institut.de/


Arbetsuppgifter:  Uppgifter i anslutning till projekt inom kultur och utbildning, 

sociala medier och teman med finlandssvensk koppling. Förutom 

vissa uppgifter som sköts självständigt (bl.a. institutets blogg) 

deltar praktikanten enligt intresse och erfarenhet i övrig 

verksamhet som programplanering och evenemang på institutet. 

Tyngdpunktsområden 2016 är mobilitet, migration, jazz och 

visuell konst. Mobilitet och migration står även i fokus 2017, då 

Finlands 100-årsjubileum firas. Under jubileumsåret läggs även 

särskild vikt vid teman som hem, hemland och kulturarv. 

Praktikperioden rymmer i viss mån också arbetsuppgifter kvällstid 

och på veckoslut. 

 

Praktikperiod:  22.8.2016-21.7.2017 (11 månader) 

 

Handledare:  Laura Hirvi och Essi Kalima 

 

Stipendium:  1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Praktikanten söker själv sin bostad, men 

institutet kan hjälpa till med tips och information. 

 

Intervjuerna hålls tisdag 19.4 efter klockan 12 i Helsingfors.  

 

Finlands institut i Madrid, Spanien 

www.madrid.fi 

Målgrupp:  Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, 

pedagogik, samhällsvetenskaper, kommunikation och media, 

kulturproduktion och marknadsföring. 

 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och 

åtminstone grundkunskaper i spanska. Institutets 

verksamhetsområde omfattar Spanien, Portugal och 

Latinamerika. 

 

Arbetsuppgifter:  Uppgifter i anslutning till institutets svenskspråkiga 

kommunikation (bl.a. översättning), uppgifter i anslutning till 

finlandssvenska konst- och kulturprojekt, delta i institutets 

löpande verksamhet (bibliotek, sekreteraruppgifter, vernissager 

etc.), planera och förverkliga evenemang samt övriga uppgifter 

enligt intresse och erfarenhet. Aktuella tyngdpunkter är 

kulturprogram i anslutning till Finland 100-jubileumsåret. 

 

Praktikperiod:  1.9.2016 - 31.7.2017 (11 månader)  

 

Handledare:  Auli Leskinen  

 

http://www.madrid.fi/


Stipendium:  1 400 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Praktikanten söker själv sin bostad, men 

institutet kan hjälpa till med tips och information. 

 

Intervjuerna hålls torsdag 7.4 efter klockan 15 i Helsingfors.  

 

Finnagora - Finlandsinstitutet i Ungern, Budapest - NY PLATS 

www.finnagora.hu 

Målgrupp: Praktikplatsen passar studerande inom humanistiska vetenskaper, 

kulturproduktion, media/journalistik och informatörsutbildning. 

 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill finska och goda 

kunskaper i engelska. Kunskaper i ungerska är en fördel men inget 

krav. 

 

Arbetsuppgifter:  Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, delta i 

projektverksamhet, uppgifter i anslutning till institutets 

informationsverksamhet (bl.a. institutets webbplats som utvecklas 

under året). Delta i planering och genomförande av evenemang, 

övriga uppgifter enligt intresse och erfarenhet. Ett 

tyngdpunktsområde 2016 är yttrandefrihet. Hösten 2016 

arrangerar institutet bl.a. finlandssvenska kulturveckor. Andra 

tyngdpunkter under året är program i anslutning till Finland 100-

jubileumsåret. 

 

Praktikperiod: 1.8.2016–30.6.2017 (11 månader) 

 

Handledare:  Cita Högnabba-Lumikero 

 

Stipendium:  1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor 

till och från praktikorten. Institutet bidrar med månadsbiljett till 

kollektivtrafiken och hjälper praktikanten att hitta bostad. 

 

Intervjuerna hålls måndag 25.4 i Helsingfors. 

 

Stipendium för utlandspraktik inom museisektorn, valfritt museum 

 

För att uppmuntra nyutexaminerade inom museisektorn att skaffa värdefull internationell 

erfarenhet kan Svenska kulturfonden bevilja stipendium för oavlönad praktik vid valfritt 

utländskt museum. Både konstmuseer, historisk-etnografiska och andra specialmuseer kan 

komma ifråga. Kontakta det museum som intresserar dig mest och hör dig för om dina 

möjligheter att praktisera en tid hos dem. Museet bidrar i första hand med handledarens tid; 

medfinansiering förutsätts inte. Observera att stipendiet förutsätter ett skriftligt avtal mellan 

dig och museet. Arbetsuppgifter, praktikperiod och handledare bör framgå ur avtalet. 

http://www.finnagora.hu/


Målgrupp:  Nyutexaminerade som studerat museiämnen. Också studerande i 

slutskedet av studierna kan komma ifråga.  

 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk.  

 

Praktikperiod:  Stipendium kan beviljas för 1–11 månader.  

 

Stipendium:  1 500 €/månad oberoende av praktikorganisation, max. 18 000 

€. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från 

praktikorten.  

 

Ifall du är intresserad av ett museum som förutsätter arbetstillstånd för oavlönad praktik 

och museet inte erbjuder sig att skaffa ett, bör du själv skaffa tillståndet ifråga. Se t.ex. 

CIMO:s webbplats för mer info: 

http://www.cimo.fi/program/internationell_praktik/arbetstillstand. Ansökningar för 

utlandspraktik inom museisektorn behandlas två gånger per år. Vårens ansökningstid är 

15–31.3. Höstens ansökningstid är 15–30.9. Besked ges inom sex veckor.  


