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Anvisningar för praktikstipendier 2013 - 14 
 
 

 

 

Praktikplatserna kan sökas av dig som har svenska som modersmål eller studiespråk och är studerande eller har utexaminerats 
under det senaste året. Välj en praktikplats du har nytta av i dina studier, och om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen.  

Är du intresserad av praktik vid flere av de nu lediganslagna praktikorterna bör du göra en skild ansökan per praktikplats. Du 
kan ansöka om högst två platser i denna omgång. Sista ansökningsdag är måndagen den 1.4.2013.  

På basis av ansökan kallas ett antal sökande till intervju på Svenska kulturfondens kansli på Simonsgatan 8 A 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 Catharina von Schoultz, internationell ombudsman, tel. 0400-811588, e-post 
catharina.vonschoultz@kulturfonden.fi. 

 

Sista ansökningsdag är måndagen den 1.4.2013. 

Ansökan görs elektroniskt här. 

Viktig information om praktikplatserna nedan! 

 

 

Berlin 
Finlands institut i Tyskland www.finnland-institut.de     www.finnland.institut.de/cool  
 
 
 
Praktikperiod 15.8.2013-15.7.2014  

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

Målgrupp Studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper, kulturproduktion, pedagogik, 
marknadsföring eller media. 

Arbetsuppgifter Uppgifter i anslutning till finlandssvensk kultur och utbildning, medverkan i projektverksamhet, 
planera och genomföra evenemang samt övriga arbetsuppgifter enligt intresse och erfarenhet. 
Institutets verksamhet 2013-14 fokuserar på Finlands roll som temaland vid bokmässan i Frankfurt 
2014 – Finlandsinstitutet ansvarar för temaårets satellitprogram, som omfattar ett brett spektrum av 
programhelheter inom kultur- och vetenskapsområdet. Detta präglar även praktikantens 
arbetsuppgifter som innefattar bl a webbredaktion på institutets projektsida. Arbetstiden innefattar i 
viss mån också veckoslutsarbete.  

Språkkrav Svenska, finska och goda kunskaper i tyska.  

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

Intervjuerna för praktikplatsen i Berlin hålls onsdag 24.4.2013 i Helsingfors.                                               

 

 
Bryssel 
Kommunförbundets kontor www.kommunerna.net/bryssel 
 

Praktikperiod 1.9.2013-31.7.2014  
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Stipendiebelopp 1 300 €/månad. Praktikanten betalar hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

Målgrupp Minst tredje årets studerande inom samhällsvetenskaper, juridik, ekonomi eller 
informationsvetenskap. 

Arbetsuppgifter Skriva EU-Nytt och rapporter på svenska samt notiser till det finskspråkiga nyhetsbrevet, 
informationssökning, ta emot besöksgrupper, bekanta sig med EU politik som är viktig för de finska 
kommunerna (t.ex. språk-, social- och utbildningspolitik), arbete med eget projekt som gagnar både 
praktikantens utbildning och Kommunförbundet. 

Språkkrav Svenska som modersmål eller studiespråk, goda kunskaper i finska och engelska. Du har stor nytta 
av att kunna andra EU-språk. 

Bostad Kommunförbundets kontor kan hjälpa till med att skaffa bostad. 

Intervjuerna för praktikplatsen vid Kommunförbundet i Bryssel hålls måndag 15.4.2013 i Helsingfors.        

 

 

Oslo 
Finsk-norsk kulturinstitutt www.finno.no  

Praktikperiod 1.8.2013 - 30.6.2014  

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

Målgrupp Studerande inom kulturproduktion, informationsteknik eller humanistiska vetenskaper. Erfarenhet av 
evenemangsproduktion är en fördel, likaså kännedom om bildkonst- och/eller designfältet. 

Arbetsuppgifter Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, informationsverksamhet, planera och genomföra 
evenemang inom olika kultursektorer, assistera institutets direktör och kulturproducent samt 
kundbetjäning under galleriets öppethållningstider. Arbetstiden innefattar också veckoslutsarbete. 
Tyngdpunkten i institutets verksamhetsår 2012 är bl a bildkonst och design  

Språkkrav Svenska, finska och engelska. Man klarar sig i Norge med svenska men kunskaper i norska är en 
fördel. 

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

 

Intervjuerna för praktikplatsen vid kulturinstitutet i Oslo hålls xxxx i Helsingfors.         

  

 

 
Madrid 
Finlands institut i Spanien www.madrid.fi  
 
 
Praktikperiod 1.9.2013-31.7.2014  

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

Målgrupp Studerande inom humanistiska vetenskaper, pedagogik, samhällsvetenskaper, kulturproduktion, 
marknadsföring eller media. 

Arbetsuppgifter Uppgifter i anslutning till finlandssvensk kultur och utbildning, medverka i projektverksamhet, 
medverka i institutets svenskspråkiga kommunikationsarbete, upprätthålla kontakter till 
finlandssvenskt kulturliv, delta i institutets löpande verksamhet (reception, vernissager etc), planera 
och genomföra evenemang samt övriga arbetsuppgifter enligt intresse och erfarenhet. Arbetstiden 
innefattar också veckoslutsarbete.  

Språkkrav Svenska, finska och goda kunskaper i spanska.  

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

Intervjuerna för praktikplatsen i Madrid hålls torsdag 11.4.2013 i Helsingfors.    

        


