
Fair Trade Återförsäljarna söker en praktikant våren 2017 

 

 

Vilka är vi? 

Fair Trade Återförsäljarna är en ideell organisation som samlar över 50 återförsäljare av rättvisa 

produkter i Sverige. Genom försäljning av varor enligt de internationella principerna för Fair Trade 

samt informationsspridning och opinionsbildning verkar vi för en mer rättvis världshandel. Arbetet 

med information, utbildning och kampanjer koordineras från vårt nationella kansli i Göteborg. 

Om uppdraget 

Vi söker en praktikant till Fair Trade Återförsäljarnas kansli i Göteborg. Som praktikant kommer du 

främst arbeta med informations- och kampanjarbete samt administration. Praktikplatsen passar dig 

som har erfarenhet av eller studerar till exempel marknadsföring, kommunikation, internationella 

relationer eller statsvetenskap. 

Arbetsuppgifter: 
 Medlemsrekrytering och medlemsservice  

 Medverka vid föreläsningar och workshops 

 Skriva olika typer av texter till hemsida och medlemsbrev 

 Representera Fair Trade Återförsäljarna vid större mässor såsom Fair Trade Forum  

 Genomföra mindre researcharbete 

 Övrigt förekommande kansliuppgifter såsom hantering av materialbeställning, löpande 

rapportering och fakturering. 

 

Vi vill att du som söker: 

 Har ett starkt intresse för rättvis handel och utvecklingsfrågor 

 Har lätt för att ta egna initiativ och är självgående 

 Är strukturerad och har god organisationsförmåga 

 Har erfarenhet av sociala medier och webb 

 Kan formulera dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska 

Meriterande: 

 Erfarenhet av arbete inom ideella organisationer 

 Erfarenhet av informations- och kommunikationsarbete 

 Behärskar något utav programmen Photoshop eller InDesign 

Vi tar löpande emot ansökningar för praktik. Du ansöker genom att skicka CV och personligt brev 

till ansokan@fairtradeorg.se. 

Urval kommer ske löpande. Du som uppfyller bedömningskriterierna för praktikplatsen kommer att gå 

vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju med en representant från Fair 

Trade Återförsäljarna. Utifrån bedömningen av intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande 

som bäst uppfyller de kompetenser som vi söker. 

Ekonomisk ersättning: Du bör ha ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen alternativt CSN 

under praktikperioden då Fair Trade Återförsäljarna inte har möjlighet att ge någon ekonomisk 

ersättning. 

Omfattning: t.o.m. 31 maj 2017 (går att diskutera) 

Tillträde: 9 januari 2017 

Arbetsplats: Fair Trade Återförsäljarnas kansli, Göteborg 

 


