Praktik där du bidrar
till ett mer demokratiskt
och jämlikt samhälle
Stiftelsen Berättarministeriet driver utbildningscenter för barn och
unga i områden med hög arbetslöshet och låga skolresultat.
Vi vill att fler ska lämna grundskolan med gymnasiebehörighet
och att alla barn ska vara trygga i att uttrycka sig och göra sig
hörda. Som praktikant hos oss bidrar du varje dag till detta
arbete. Genom din praktik på Berättarministeriet är du med och
verkar för ett mer demokratiskt, pluralistiskt och jämlikt Sverige.
Under höstterminen 2019 erbjuder vi 1 praktikplats på
Berättarministeristes kansli i Stockholm med inriktning projektledning.
Kansliet är en stödfunktion till våra utbildningscenter, där du som
praktikant är delaktig i det dagliga arbetet och medverkar i ett flertal
projekt som rör vår volontär- och programverksamhet. Du får även en
unik erfarenhet av tresektoriellt ledarskap genom att praktisera på
Berättarministeriet, där gemensamma krafter från det ideella, privata
och offentliga går samman för en jämlik skola.
Om Berättarministeriet
Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst
obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga
i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.
Läs mer om oss på www.berattarministeriet.se

Plats: Berättarministeriets kansli i Stockholm (Odenplan)
Tidsperiod: HT19, minst 10 veckor

Vi ser att du som söker:
• För närvarande är student inom det pedagogiska,
samhällsvetenskapliga eller humanistiska området.
• Vill växa och utveckla ditt ledarskap
• Är duktig på att planera, strukturera och prioritera ditt
arbete
• Är värderingsdriven med ett starkt
samhällsengagemang och med fördel har erfarenhet
av den ideella sektorn
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Praktiken är oavlönad, på heltid och vi arbetar kontorstider
måndag-fredag. Vi tar endast emot praktikanter som är inskrivna på
universitet/högskola. Var tydlig i ansökan vilken praktikplats du är
intresserad av och ange tidsperiod för din praktik. Platsen tillsätts
löpande och tillträde kan diskuteras.
Välkommen med din ansökan med CV och ett kort personligt brev
redan idag eller senast den 10 maj till
amanda.o@berattarministeriet.se

