
 

 

Seminarium om praktik och arbete 
i EU:s institutioner 
 – kort äventyr eller livslång karriär!             

Handelshögskolan i Göteborg, 

måndag 28 nov kl. 15.00 – 18.00 

EU:s institutioner – En arbetsplats för dig? 
 
Välkommen till ett seminarium där du ska inspireras och få information om att 
söka praktikplats eller anställning i EU:s institutioner. Vi kommer att ge praktiska 
råd och tips för att du ska lyckas bättre med din ansökan och i 
uttagningsprocessen. 
 
Vi vet att många duktiga, kompetenta svenskar faller på småsaker som att man 
glömt styrka något man angett, glömt skriva under eller helt enkelt inte kunnat 
motivera, lyfta sig tillräckligt högt. Under seminariet varnar vi för fallgropar och 
tipsar om framgångsfaktorer i antagningsprocessen. Med oss har vi tidigare 
praktikanter och tjänstemän i EU:s institutioner som med sina erfarenheter kan 
ge bästa insiderinformation. Vad de tittar på när de granskar din ansökan. Vad 
man specifikt skall tänka på att lyfta fram. Hur du kan planera dina studier för att 
maximera dina möjligheter att nå till institutionernas korridorer. 
 
Varje år erbjuder EU flera tusen sökande en 5-månaders betald praktik, med syfte 
att attrahera unga till en framtida EU-karriär. Du får lära dig EU-maskineriet 
inifrån, arbeta i en mångkulturell miljö, stärka dina språkkunskaper och arbeta 
konkret med intressanta uppgifter. 
 
EU:s institutioner rekryterar också ett stort antal personer varje år till allehanda 
tjänster inom olika politikområden. Detta innebär att alla utbildningsbakgrunder 
välkomnas. Ett uttagningsprov (”concours”) är allt som står mellan dig och ditt 
livs chans. 
 
Så ta chansen och kom och lyssna på hur det kan bli du som får praktikplatsen 
eller jobbet. UHR har regeringens uppdrag att stödja svenskar i processen för att 
nå hela vägen fram! 
 



 

  PROGRAM 

15.00-16.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15-16.30 
 
16.30-17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30-17.45 
 
 
17.45-18.00 

Information om institutionerna, praktiska råd och 
tips för ansökan till såväl praktik som kontrakts- 
och fast anställning 

 Vad praktik/arbete innebär 

 Vilka institutioner som tar emot 
praktikanter och rekryterar 

 Kontraktsanställning- ny databas öppen 

 Kvalifikationer för att få söka 

 Hur söker man och hur lyckas man bäst 
med sin ansökan 

 Uttagningsprov och reservlistor för fasta 
tjänster 
 
 

Paus 
 
Panelsamtal med tidigare praktikant, 
kontraktsanställd och anställd tjänsteman  
 

 bakgrund 

 en dag på jobbet 

 Vad som gör en ansökan bra? 

 Hur man kan förbereda sig 

 Livet i Bryssel 
 

 
 
Vad UHR kan bistå med 
 
 
Frågor och diskussion 
 
 
 
 

 
Medverkande: 
Petra Göransson, verksamhetsansvarig UHR,  
Manuela Leijerfelt , Sirius EU-Byrå 
Tidigare praktikant i Kommissionen 
Kontraktsanställd i EU:s institutioner 
Susanne Lindahl,  tjänsteman i Europeiska kommissionen 

 

  



 

 
 

För vem? 
 
För dig som: 

 Är intresserad av EU:s institutioner 

 Vill praktisera efter examen 

 Vill få stöd i ansökningsprocessen 

 Är sugen på en fast tjänst inom EU:s 
institutioner 

 Gillar utmaningar och vill göra 
uttagningsprovet för fast tjänst 

 Vill knyta nya kontakter och skapa nätverk 

 Är studievägledare eller karriärrådgivare 
och vill veta mer 

 
När och var? 
 
 
 
Anmälan till: 
 
Pris: 

Måndag den 28 november 2015 kl. 15.00 – 18.00  
Handelshögskolan i Göteborg 
Lokal: meddelas senare 
 
 Petra.goransson@uhr.se 
 
Seminariet är kostnadsfritt och lättare förtäring 
ingår 

 
 

 
 

 
Vi ses,  
välkomna! 


