Praktisera hos Feministiskt initiativ
Är du en samhällsintresserad antirasistisk feminist som är kunnig om mänskliga
rättigheter och gillar att grotta ner dig i den politiska debatten? Vill du veta mer om
hur det politiska arbetet i Stockholms stad går till och arbeta för att stödja och sprida
Feministiskt initiativs politik i Stockholm? Du är då välkommen att söka praktikplats
på Feministiskt initiativs kansli i Stockholms stadshus.
Vad vi erbjuder
Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism och antirasism som ideologisk
utgångspunkt. Vi arbetar för ett Stockholm fritt från diskriminering, där makt och
resurser fördelas jämlikt och de mänskliga rättigheterna respekteras.
Stockholm stad styrs av en rödgrönrosa majoritet bestående av Feministiskt initiativ,
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Feministiskt initiativ är den
rödgrönrosa majoritetens ansvariga för mänskliga rättigheter.
Inför höstterminen 2016 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholms stadshus.
Du kommer delta i alla delar av det vardagliga politiska arbetet på kansliet,
exempelvis ta fram politiskt stöd och underlag till våra politiker eller kommunikation
och omvärldsbevakning samt målgruppsanalyser. Du kommer få stor insyn i hur en
kommun fungerar och styrs. Dina exakta arbetsuppgifter och fokus under din praktik
skräddarsyr vi utifrån våra behov och dina erfarenheter och önskemål.
Vem är du?
Vi söker en medarbetare som har ett intresse för politiskt arbete och det ideella
föreningslivet. Du delar Fi:s värderingar och vill verka för partiets politiska inriktning.
Du är självgående, kreativ och ser möjligheter. Vi tror att du studerar statsvetenskap,
media-och kommunikation, mänskliga rättigheter, juridik, journalistik eller annan
relevant utbildning och vi vill att du gör praktiken som en del av din utbildning.
Praktiken är oavlönad och du förväntas söka studiestöd.
Det är meriterande om du:




Har arbetat med frågor som rör eller har egna erfarenheter av diskriminering
Är uppvuxen eller bor i Stockholms ytterstad
Varit engagerad i en ideell organisation
Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 15 maj. Vi kallar löpande till intervjuer så ansök redan
idag. Skicka din ansökan (max en A4), kontaktuppgifter till din praktiksamordnare på
din institution, samt ditt CV till e-postadress: devrim.mavi@stockholm.se. Ange
praktikant i ämnesraden.
Ytterligare information om tjänsten kan du få från Meriam Chatty tel.076-1229174
eller e-postadress: meriam.chatty@stockholm.se.

