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SINGAPORE

Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Singapore

Sveriges ambassad i Singapore söker två praktikanter för
Vårterminen 2019.
Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande,
politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden
samt försvars- och säkerhetpolitiskt relaterade frågor.
Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för
ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen
kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter
relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till
detta skall läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och
politisk rapportering.
Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens
försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att
upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade
länderna och att främja den svenska försvarsindustrin.
Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av
aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till
utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att
delta i den dagliga verksamheten.
I båda tjänsterna ingår att stötta ambassadens övriga avdelningar.
Praktiktjänstgöringen är oavlönad och kan endast erbjudas personer
som är inskrivna vid ett svenskt universitet eller högskola, företrädesvis
som student inom ett för praktiken relevant område. Det är önskvärt att
sökanden har såväl kännedom om som intresse för Asien. Sökanden bör
vara i slutfasen av sina studier.
Sökanden måste, enligt UD:s regler, vara svensk medborgare.
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För mer information om ambassaden besök gärna vår webbplats på
www.swedenabroad.com/singapore
Ansökan med CV, betyg och personligt brev på svenska skall vara oss
tillhanda senast den 2 oktober 2018.
Vänligen notera att sökande till praktiktjänst vid ambassaden
ombeds att endast ansöka till en av de erbjudna platserna och att
tydligt ange i ansökan vilken avdelning de vill praktisera på.
Välkommen med ansökan via:
http://web103.reachmee.com/ext/I003/584/job?site=23&lang=SE&validato
r=2b41f37f0378555ced5f5b5c9c22d00e&job_id=5187
Frågor angående praktiktjänstgöring vid avdelningen för ekonomiska
och politiska frågor skickas till Julia Lamers, e-post
julia.lamers@gov.se.
Frågor angående praktiktjänstgöring vid ambassadens försvarsavdelning
skickas till Hugo Hillarp, e-post hugo.hillarp@gov.se
Vi ser fram emot era ansökningar.

