
Centerpartiets internationella akademi riktar sig till högpresterande unga 

personer som vill arbeta i en internationell, politisk miljö och i förlängningen 

engagera sig eller arbeta i Centerpartiet.  

Syftet med akademin är att ge nyligen examinerade studenter eller studenter i slutet av 

sin utbildning möjlighet att arbeta i en internationell politisk miljö. Samtidigt är det ett 

sätt för Centerpartiet att erbjuda en naturlig väg in i partipolitiken, både för ideellt 

engagemang och arbetstillfällen. Vi ser gärna att du som söker är intresserad av en 

fortsättning i partiet. Efter praktikperioden blir du en del av nätverket Centerpartiets 

internationella alumner. 

Hösten 2021 erbjuds möjligheten att söka praktik på dessa platser: 

• Centerpartiets internationella kansli i Stockholm 

• Centerpartiets Brysselkansli i Europaparlamentet 

• National Democratic Institute i Washington, D.C. 

• Democratic Alliance i Kapstaden 

 

Kvalifikationer 
 

Arbetet på praktikplatserna ställer höga krav på flexibilitet, social kompetens och 

förmåga att snabbt kunna sätta in sig in i nya ärenden. Du bör vara beredd att behöva 

arbeta obekväma arbetstider. Du bör också ha mycket skinn på näsan då de 

internationella miljöerna kräver en stor portion positiv attityd och stresstålighet. 

Vi ser gärna att du kommit en bit på dina universitetsstudier. För praktikplatserna i 

Washington, D.C. och Kapstaden krävs en avslutad kandidatexamen. Notera att detta är 

ett krav som det inte görs några undantag från. 

Du bör ha ett starkt engagemang för grundläggande principer om mänskliga rättigheter 

och alla människors lika värde. En liberal politisk kompass är en förutsättning. Erfarenhet 

av politiskt arbete samt engagemang i Centerpartiet och dess syskonorganisationer är 

meriterande. Vi ser gärna att du som inte har ett tidigare engagemang i partiet har ett 

intresse av det i framtiden. 

 

Flytande engelska i tal och skrift är ett krav för praktikplatserna. 

Ansökan 
 

Du kan söka en eller flera av praktikplatserna. Klicka här för att få mer information om 

varje praktikplats och hur du skickar in ansökan. Sista ansökningsdag är den 28 mars. 

 

 

https://www.centerpartiet.se/lokal/internationellt/startsida/centerpartiets-internationella-akademi

