
 

 

Barnfonden söker kommunikationspraktikant  

Vill du ge en röst åt barn från hela världen och lyfta Barnfondens globala arbete för en hållbar 

utveckling? Då kan den här praktikplatsen vara precis rätt för dig.   

Barnfondens huvudkontor finns i Malmö och nu söker vi en praktikant till vårt 

kommunikations- och marknadsteam. Praktiken kommer att pågå under höstterminen 2019.   

Som praktikant blir du en del av Barnfondens kommunikations- och marknadsteam som 

utgörs av sex personer. Praktiktjänsten är inriktad på planering och genomförande av 

kommunikation som riktar sig såväl till befintliga som potentiella givare.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

• Skriva nyhetstexter, projektbeskrivningar och andra typer av texter för externa och interna 

kanaler 

• Vara ett stöd till genomförandet av kommunikationsinsatser, såsom informations- och 

påverkansarbete, samt vara med och utveckla kommunikationen kring våra satsningar, projekt 

och samarbeten  

• Producera rörligt material till sociala medier  

• Grafisk formgivning av digitalt material och trycksaker 

Kvalifikationskrav: 

• Du går en högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning 

som vi bedömer likvärdig  

• Du har kunskap i Adobe Indesign/Photoshop och grafisk formgivning 

• Du är en god skribent med vana att formulera dig i artikelformat och har mycket goda 

kunskaper i svenska och engelska 

• Kunskap i webbpubliceringsverktyg är ett plus 

Som person ser vi gärna att du har: 

• En förmåga att ta egna initiativ och arbeta bra tillsammans med andra 

• Förståelse för vad det innebär att arbeta i en liten organisation med ett globalt perspektiv 

• En förmåga att hantera högt tempo och flera parallella processer 

• Ett intresse för utvecklingsfrågor 

En praktik hos Barnfonden ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv.  

 



Om Barnfonden 

Barnfonden är en barnfokuserad utvecklingsorganisation som grundades 1991. Vi är politiskt 

och religiöst obundna och ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance. Tillsammans med 

våra samarbetsorganisationer stödjer vi fler än 13 miljoner barn och familjer världen över. 

Vårt huvudkontor är i Malmö och här arbetar 16 anställda.  

Vi skapar bättre levnadsvillkor för barn och familjer i utsatta områden i Afrika, Asien och 

Latinamerika. Vårt arbete bygger på fyra områden som alla hör ihop med varandra: 

utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Och vi vet att hjälp till 

självhjälp och långsiktig, hållbar utveckling är den rätta vägen att gå.  

Vi sätter alltid barnet i fokus! 

Omfattning/varaktighet: 

Praktiken är heltid och omfattar en hel termin under höstterminen 2019. Praktiken görs helst 

som en del av en utbildning. Ingen ersättning utgår från Barnfonden.   

Ansökan  

Vi vill ha din ansökan senast den 17 maj 2019 till: info@barnfonden.se. Märk din ansökan 

med "Ansökan kommunikationspraktik". Vi kommer att behandla ansökningarna först från 

och med mitten av maj.  

För mer information 

Mikael Sallander Hellman, insamlings- och marknadschef: 

mikael.sallander.hellman@barnfonden.se, 0706-99 44 94 
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