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Praktikant sökes till ArtNexus för höstterminen 2023  

  

Vill du vara med och bidra till att kombinera konst och kultur med biståndsarbete på 

ett innovativt sätt? Har du kunskaper om kulturpolitik och demokratifrågor och 

erfarenhet i internationella miljöer? Då kan en praktik på ArtNexus vara något för dig!  

  
ArtNexus är ett internationellt kultur- och biståndssamarbete mellan 

Konstnärsnämnden och Sida som lanserades 2020. Programmet har varit 

verksamt i partnerländerna Albanien sedan 2021 och i Armenien sedan 2022. 

Programmets utgångspunkt är att verka för en stark konstnärlig frihet med 

yttrandefriheten som grund. Detta för att främja förutsättningarna för konstnärer 

att verka i våra partnerländer. All verksamhet ska vara planerad utifrån 

partnerländernas behov. Vi kommer också att ha särskilt fokus på unga och 

kvinnor.  

  

ArtNexus riktar sig till studenter inom samhälls- och kulturvetenskap och erbjuder en 

lärorik arbetsplatsförlagd praktik på heltid. Som praktikant kommer du att arbeta i ett 

litet team bestående av kollegor i Sverige och i partnerländerna, i nära samarbete med 

Sveriges ambassader och ett dussintal svenska myndigheter/aktörer inom kultur och 

konst.  

  

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:  

  

• Administrativt och programassisterande arbete på engelska och 

svenska, som mejlhantering, arbete i Excel, föra mötesanteckningar och 

beredning av andra texter 
• Delta i planering och genomförande av programmets aktiviteter samt 

genomföra analysarbete relaterat till partnerländerna  
• Bidra med idéer, framtagning av material och publicering på våra 

sociala medier samt ta fram bakgrundsmaterial i samband med 

verksamhetsutveckling 
• Föra kommunikation med svenska och internationella aktörer via mejl 

och telefon  
 

För den här praktiken ser vi att du har:  

  

• Relevant erfarenhet inom konst och kultur, mänskliga rättigheter, 

statsvetenskap eller internationella relationer  

• Erfarenhet av att jobba med kommunikationsverktyg, webbaserade 

miljöer och sociala medier 

• God samarbetsförmåga  

• Förmåga att ta egna initiativ, hantera flera uppgifter samtidigt och 

förhålla sig till snabba deadlines   

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift  

• Har förmåga att arbeta självständigt, analytiskt, problemlösande och 

kreativt 

 

Meriterande kompetens/erfarenhet:  
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• Behärska albanska och/eller armeniska i tal- och skrift   

• Arbetslivs/studie erfarenhet av internationella studie/arbetsmiljöer  

• Erfarenhet av arbete från kultursektorn och/eller biståndsverksamhet   

 
Har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till handläggare Niusha 

Khanmohammadi på:  

Niusha.Khanmohammadi@konstnarsnamnden.se eller 0850655081. 

  
Är detta något som du är intresserad av, skicka ditt CV och en kort beskrivning av dig 

själv till praktik@konstnarsnamnden.se på via mejl. Sista ansökningsdatum 16 april 

2023.  
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