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Praktikant till WWF Earth
Hour
Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella och oberoende
naturvårdsorganisationer. Vi kämpar för att skydda de mest hotade arterna och livsmiljöerna på
planeten, men även för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem
på ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält runt om i
världen, i tätt samarbete med civilsamhället och i dialog med företag. WWF finns i över 100
länder, har fler än fem miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från
tjuvjaktsbekämpning till klimatsmarta energilösningar.

Vill du arbeta med kommunikation och kampanjarbete för att skapa en klimatsmartare värld? Sök på
direkten! Praktik på Världsnaturfonden med kampanjen WWF Earth Hour 2018.
Vi söker en praktikant till kampanjen WWF Earth Hour. Vill du jobba strategiskt och taktiskt med
projektplanering inom klimat- och hållbarhetsfrågor? Världsnaturfonden WWF och Futerra ger dig möjligheten!
Du får chansen att arbeta med allt från att vara med och påverka politiker till att ha kontakt med kommuner och
skolor till att ta del av klimatforskning och skriva nyhetsbrev samt i sociala medier. Du kommer att skaffa dig en
slående uppsättning erfarenheter som kommunikatör, kampanjarbete och ett brett nätverk.
Parallellt söker vi en praktikant till under samma tid och på samma plats, för teamet som arbetar med hållbara
städer i en global kampanj riktad mot allmänheten, We Love Cities. Det är en fördel om du som söker denna plats
är väldigt bra på engelska i såväl tal som skrift.
Troligen går du idag på en relevant högskoleutbildning.
Det är viktigt att du:
Är en duktig kommunikatör som är noggrann, initiativrik, självgående och bra på att skriva.
Är kreativ, lösningsorienterad och stresstålig.
Inte är rädd för att använda telefonen och ta nya kontakter.
Har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor och miljö.
Detta gäller:
Du får eget ansvar för specifika projekt i kampanjarbetet under praktikperioden med början i januari 2018 – slutet
av mars 2018 (heltid).
Arbetet sker på Världsnaturfonden WWFs kontor på Ulriksdals slott i Solna.
Du får ersättning för lunch och SL-kort.
Skrivprov kan förekomma i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Du ska täckas av någon försäkring.

Sök nu! Skicka intresseanmälan med kort brev och CV till Anna Almberg, anna.almberg@futerra.se
wwf.se/earthhour
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