
 

Aktuella praktikplatser hösten 2015a 

 

Finlands kulturinstitut, Köpenhamn 

www.finin.dk 

Målgrupp:  Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion, 

informatörsutbildning och affärsutbildning (försäljning & marknadsföring). 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk och goda kunskaper i finska. 

Kunskaper i danska är en fördel men inget krav. 

Arbetsuppgifter:  Kontakter med finlandssvenskt kulturliv, medverkan i projektverksamhet, 

informationsverksamhet, assistera institutets direktör. Arbetet kräver 

självständighet och initiativförmåga. 

Praktikperiod:  6 månader praktik 1.1─30.6.2016. Möjlighet till förlängning (1.8–31.12.2016). 

Stipendiebelopp:  1 500 euro/månad = totalt 9 000 euro för sex månader. Praktikanten betalar 

hyra, försäkring och resor till och från praktikorten. 

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

information. 

Intervjuerna för praktikplatsen i Köpenhamn hålls i Helsingfors måndag 19.10.  

 

Finlands kulturinstitut, London 

www.finnish-institute.org.uk 

Målgrupp:  Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, media/journalistik och 

kulturproduktion. 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Därtill utmärkta kunskaper i finska 

och engelska. 

Arbetsuppgifter:  Assistera i konst- och kulturproduktioner, seminariearrangemang, 

medieproduktion (fotografera, filma, skriva), informationsverksamhet, allmänna 

kontorsgöromål. Institutet är litet och arbetet stundom hektiskt. För arbetet 

behövs initiativ- och prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett 

team.  

Praktikperiod:  11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2016. En ledig stipendiefri 

månad enligt överenskommelse under perioden. 



Stipendiebelopp: 1 700 euro/månad = totalt 18 700 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring 

och resor till och från praktikorten. Institutet ersätter institutet praktikantens 

månadskort till kollektivtrafiken (värde ca 1 500 euro/år).  

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

information. 

Intervjuerna för praktikplatsen i London hålls 9.10.2015 i Helsingfors.  

 

Finlands institut, Tokyo 

www.finstitute.jp 

Målgrupp:  Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskaper och 

pedagogik. 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk och förmåga att kommunicera på 

finska och engelska. Kunskaper i japanska är en fördel men inget krav. 

Arbetsuppgifter:  Ett av årets tyngdpunktsområden är Språk och kultur. Institutet försöker beakta 

praktikantens styrkor och intresseområden då arbetsuppgifterna fastställs i 

detalj, men överlag ingår medverkan i projektverksamhet, att göra utredningar, 

att assistera institutets direktör, allmänt kontorsarbete och att i samråd skapa 

kontakter mellan japanskt och finlandssvenskt kulturliv. Arbetet förutsätter 

självständighet och initiativförmåga. 

Praktikperiod:  11 månader praktik under perioden 1.1–31.12.2016. En ledig stipendiefri månad 

enligt överenskommelse under perioden. 

Stipendiebelopp:  1 800 euro/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring 

och resor till och från praktikorten. Institutet står för arbetsresorna inom Tokyo. 

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

information. 

Intervjuer för praktikplatsen i Tokyo hålls 8.10.2015 på förmiddagen i Helsingfors.  

 

Scandinavia House; The American-Scandinavian Foundation, New York 

www.scandinaviahouse.org, www.amscan.org 

Målgrupp:  Studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion eller andra ämnen 

som tangerar organisationens verksamhet. 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk. Utmärkta kunskaper i engelska. 

Kunskaper i andra nordiska språk och finska är en fördel. 

Arbetsuppgifter:  Delta i planering och genomförande av kultur- och utbildningsprogram samt 

allmänna administrativa uppgifter. För arbetet behövs initiativ- och 

prioriteringsförmåga, flexibilitet och lust att arbeta i ett team. 

Praktikperiod:  11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2016. En ledig stipendiefri 

månad under sommaren. 



Stipendiebelopp:  1 800 euro/månad = totalt 19 800 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring 

och resor till och från praktikorten. 

Bostad:  Praktikanten söker själv sin bostad, men organisationen kan hjälpa till med tips 

och information. 

OBS! Ansökan till New York bör skrivas på engelska. 

Intervjuerna för praktikplatsen i New York hålls 8.10.2015 på eftermiddagen i Helsingfors.  

 

Skandinaviska föreningens konstnärshus, Rom 

www.circoloscandinavo.it 

Målgrupp:  Främst studerande inom humanistiska vetenskaper, kulturproduktion och 

konstutbildningar. 

Språkkrav:  Svenska som modersmål eller studiespråk, förmåga att kommunicera på 

nordiska språk, finska och engelska. God förmåga att uttrycka sig i skrift på 

svenska är ett krav. Kunskaper i italienska är en fördel, men inget krav. 

Arbetsuppgifter:  Uppgifter i anknytning till konstnärshusets Artist in Residence-program, 

arrangera finlandssvenska och nordiska kulturevenemang, 

informationsverksamhet särskilt inom sociala medier, nätverka med andra 

kulturorganisationer och att assistera konstnärshusets direktör. Arbetet kräver 

självständighet, kulturintresse, social kompetens och organisationsförmåga. 

Praktikperiod:  11 månader praktik under perioden 1.1─31.12.2016. En ledig stipendiefri 

månad under sommaren. 

Stipendiebelopp:  1 400 euro/månad = totalt 15 400 euro. Praktikanten betalar hyra, försäkring 

och resor till och från praktikorten. 

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

Intervjuerna för praktikplatsen i Rom hålls 12.10 eller 13.10.2015 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. 

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. 16 500 €. 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: 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. 

 

 


