
Praktik – Arbeta med kommunikation hos 
utbildningsverksamheten på Mångkulturellt Centrum 

Beskrivning 

Mångkulturellt centrum - MKC - är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där kulturell mångfald 
reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska 
kulturarvet.  Uppdraget är att arbeta för ett hållbart samhälle och att öka kunskapen om de nya 
förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering.  För att främja en sådan 
samhällsutveckling bedriver MKC kunskapsutvecklande verksamheter i form av utbildning, forskning, 
bokutgivning och utställningsverksamhet.  

Utbildningsverksamheten arbetar med att på ett tillgängligt sätt förmedla kunskap om Mångkulturellt 
Centrums forsknings- och kunskapsfrågor utifrån deltagarnas egna erfarenheter och yrkesdilemman. Genom 
föreläsningar, workshops och längre kunskapsprocesser utbildar vi offentliga verksamheter, organisationer 
och företag i hela Sverige.  

Arbetsuppgifter 

Som praktikant hos utbildningsverksamheten får du, självständigt och i samarbete med vår kommunikatör 
och utbildningskollegor, arbeta med att stärka och utveckla utbildnings kommunikation utåt. Detta gör 
genom att arbeta med case-studies, kommunikationsstrategier för att nå nya målgrupper, struktur och 
innehåll på vår hemsida samt kommunikation genom sociala medier. Du får möjlighet att arbeta med hela 
kedjan; planering, produktion och publikation. Vissa administrativa uppgifter förekommer inom ramen för 
praktiken. En konkret arbetsplan utformas vid praktikens start utifrån dialog mellan praktikant och MKC:s 
personal.  

Som praktikant på Mångkulturellt Centrum har du möjlighet att delta på våra regelbundna och interna 
kunskapsseminarier samt på de publika programpunkter som infaller under din praktikperiod. På så sätt får 
genom din praktik även en inblick i organisationen i sin helhet och ett brett perspektiv på våra 
kunskapsfrågor genom centrets olika verksamheter och aktiviteter. Det finns ett självklart utrymme för 
kreativitet och egna idéer inom ramen för denna praktik. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig med: 

- Pågående utbildning inom kommunikation
- Intresse för utbildning och Mångkulturellt Centrums 

kunskapsfrågor

Kontakt 

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse, senast de 10 juni, genom att bifoga en kort cv och motivera varför 
du vill praktisera hos oss och vilken period du vill praktisera. Till utbildning@mkcentrum.se Eller: Anja 
Norell (utbildningschef och forskningsassistent) 08 - 120 259 33.  
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