
	
	
	
	
	
	
	
	

Sekt ionen Externa Relat ioner 
Mot tagning, mobi l i tet  och serv ice 

Praktikant inom kommunikation/Intern within 
communications 
In English below.  

Varje år tar Lunds universitet emot flera tusen nya internationella studenter 

från hela världen.  Genom att inte bara ge studenterna en fantastisk 

introduktion till universitet, utan att också fortsätta stötta och 

kommunicera med studenterna under hela deras studietid vill vi se till att 

studenterna får den bästa tänkbara tiden på Lund universitet.  

Mottagning, mobilitet och service är en del av Externa relationer på Lunds 

universitet. Vi jobbar med service och kommunikation för internationella 

studenter på Lunds universitet. Vi bidrar till studenternas upplevelse 

genom att anordna olika event, där Arrival Day och Orientation Weeks är 

de största, men även aktiviteter under terminen på kvällar och helger. En 

viktig del är vår kommunikation med studenterna sker via nyhetsbrev och 

sociala medier.  

Vi söker nu en praktikant som inom ramen för sin universitetsutbildning 

läser en praktikkurs. Praktiken sker under våren 2019. Önskvärd bakgrund 

är studier inom kommunikation och media, strategisk kommunikation 

alternativt marknadsföring eller dylikt. Det är viktigt att du skriver och talar 

engelska på hög nivå. Det är en fördel om du kan svenska då vi använder 

båda språken dagligen i verksamheten. Vi ser gärna att du har en del 

kunskaper om foto och film och är van vid sociala medier. Du får gärna ha 

egna erfarenheter av att vistas i en interkulturell miljö, kanske har du varit 
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fadder eller studerat utomlands. För att trivas hos oss behöver du vara 

social, utåtriktad och tycka att det är roligt med att ta nya kontakter. Du 

bör ha grundläggande kunskap i InDesign, Illustrator och Photoshop. 

Arbetet kan innehålla nedanstående: 

• Arbeta med att fota, filma och intervjua till våra kanaler  

• Ta fram förslag på aktiviteter för internationella studenter och assistera vid 

genomförande av dem 

• Stödja arbetet med Facebook och våra nyhetsbrev 

Ansökan sker löpande men senast 15:e november vill vi ha din ansökan 

med personligt brev och CV.  

För mer information: Sara Westman (sara.westman@er.lu.se, 046-222 01 

71) internationell koordinator, Externa relationer. 

______________ 

Every year, Lund University welcomes thousands of new international 

students through its doors. We not only aim to give these students a useful 

and fantastic introduction during their first weeks here but, also hope to 

support them to ensure their time here at Lund University is the best it can 

be.  

The Student Experience and Mobility Team is a part of External Relations 

at Lund University which, work with service, support and communication 

with international students at the university. We aim to add to the quality of 

the student experience, by organizing different events like Arrival Day, 

Orientation Weeks and other activities throughout the semester. Our key 

communication channels for such events and other information are 

through the International Desk Newsletter and Facebook page. 

The Student Experience and Mobility Team currently have an opening for 

an internship which should be for academic credit. The internship is for the 

spring 2019 semester. Applicants should study Media and 

Communications, Strategic Communications, Marketing or the like. 
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As an applicant, you should speak and write an advance level of English 

but note, Swedish knowledge is an advantage since it is used in our daily 

routine. Knowledge of photography, filming, and using social media are a 

must. It is an advantage if you have intercultural experiences (mentor 

program, exchange studies, or other). To enjoy this internship, you must 

be social, an extrovert and have an easy time to meet new people. You 

should also have basic knowledge of InDesign, Illustrator, and Photoshop. 

Job description:  

• Support work with the International Desk Facebook page and Newsletter 

• Suggest and help implement new activities for international students 

• Work with filming, photography, and editing for use in communication 

Applications including a cover letter an CV as soon as possible but no later 

than November 15, 2018.  

For more information contact: Sara Westman (sara.westman@er.lu.se, 

046-222 01 71) International Coordinator, External Relations 


