PRAKTIKANNONS

Praktik hos Internationella Handelskammaren i Sverige – POLICY
Vill du vara med i arbetet för att främja global frihandel och för att underlätta för företag
att göra hållbara internationella affärer? Inför höstterminen 2021 erbjuder vi nu en
praktikplats inom policy och påverkan.

Om ICC Sverige:
Internationella Handelskammaren är världens största näringslivsorganisation. Vårt mål är
att genom internationell handel skapa relationer som främjar fred och välstånd.
Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för global frihandel och för att underlätta
hållbara internationella affärer. Det som skiljer oss från andra näringslivsorganisationer är
vårt unika nätverk. Det sträcker sig från lokalt rotade företag av alla storlekar, i samtliga
sektorer, från hela världen till arenor som FN, EU och WTO. Tillsammans sätter vi villkoren
för morgondagens internationella handel. Vi är näringslivets globala röst.
ICC erbjuder en stimulerande och internationell miljö med mycket varierande
arbetsuppgifter. I vårt nätverk ingår några av näringslivets främsta ledare. De frågor som
behandlas är aktuella och av högst skiftande karaktär – vi är med och påverkar alla
områden som rör näringslivets förutsättningar för internationell handel och investeringar.
Rätt person får hos oss stor frihet att styra sina arbetsuppgifter, även om vi förväntar oss
att alla hugger i där det behövs. På kontoret har vi en trevlig stämning och högt i tak. Som
praktikant får du en inblick i hur hela ICC:s globala verksamhet bedrivs, hur vi bedriver vårt
påverkansarbete och vilka policyfrågor som är aktuella för företag idag. Du kommer att
arbeta nära vår policyansvarige.
Främsta arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
•

Omvärldsbevakning och analys inom områden med påverkan på möjligheterna för
företag att göra hållbara internationella affärer.
Research och sammanställning av underlag inom olika policyfrågor.
Ordna kommittémöten och andra möten för våra medlemmar inom ett tiotal olika
sakområden som har betydelse för internationella affärer.
Kommunikation med våra medlemmar.
Allmänna administrativa och praktiska uppgifter på kansliet.
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Efter praktiken kommer du att:
• Ha erfarenhet av att driva policyfrågor inom en rad ämnesområden med påverkan
på internationell handel.
• Känna till metoder, verktyg och arbetssätt för att stärka en organisations
påverkansarbete.
• Ha utvecklat din förståelse för hur processer och beslutsfattande ser ut på en
internationell nivå.
• Insikt om vilka policyfrågor som är viktiga för företag idag.

Önskvärd kompetens/erfarenhet
Du har ett starkt intresse för internationell handel och näringslivets möjligheter att bidra
till en positiv utveckling samt delar vår övertygelse om att internationell handel genom att
skapa gränsöverskridande relationer främjar fred och välstånd. För att lyckas i rollen bör du
vara självgående och ha förmåga att disponera din egen tid. Som person ser vi gärna att du
är prestigelös och trivs att arbeta i team. Du är nyfiken, initiativrik och tar gärna ansvar. Du
uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Meriterande är om du
har intresse för eller erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor.
Praktiken är oavlönad. För att kunna praktisera hos oss ska du ha praktik som en del av din
universitets- eller högskoleutbildning. Tidigare policypraktikanter hos oss har exempelvis
studerat ekonomi, statskunskap eller juridik, men vi ställer inget krav på ett specifikt
program. Med det sagt så bör du ha ett intresse för internationell handel som du kan
styrka genom antingen en lista med relevanta kurser som du genomfört i utbildningen eller
på annat sätt påvisa varför dina erfarenheter är relevanta på området.
Ansökan sker i form av CV och personligt brev tillsammans med ett utdrag på kurser eller
annan erfarenhet som är relevanta för praktikplatsen till info@icc.se, märk mejlet
”Praktikansökan Policy HT-21”. Urval sker löpande, men absolut sista ansökningsdagen är
den 31 maj.
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