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Praktikerbjudande: Kom in! - Mentorskapsprogram för utrikes födda 
kvinnor med akademisk examen.  
Inom ramen för projektet Kom in! – erbjuds en student i sin avslutande masterutbildning möjlighet 
för att bidra till ett spännande arbete som fokuserar på en utmaningsdriven och hållbar 
samhällslösning.  

Genom denna praktik kommer studenten att ha möjlighet för en fördjupad förståelse av de begrepp 
och samhällsfrågor som studenten ägnade åt under sina studier. Vi ser som intressanta 
studieområden något eller flera av följande: Samhällsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, psykologi, 
beteendevetenskap, strategisk kommunikation, etniska relationer och migrationer, inkludering och 
integration, mänskliga rättigheter, makt och demokrati, etc.   

Praktiken innebär också ett lysande tillfälle för studenten att komma i närmare kontakt med de 
deltagande arbetsgivarorganisationerna, vilket kan leda till ett ökat professionellt nätverk samt 
möjlighet för att visa sin kompetens för flera arbetsgivare än bara Region Skåne.  

 

Praktiken kan vara något för dig som:  
   

- Studerar på sista året i masterutbildning inom någon eller några av de ovannämnda 
områdena eller besläktade områden 

- Är intresserad av de samhällsutmaningar som finns och vill bidra till mer hållbara och 
inkluderande lösningar 

- Vill överföra din teoretiska kunskap till konkret användning  
- Behärskar svenska i tal och skrift, har professionell kunskap i engelska. Andra språk är 

meriterande.   
 

   Arbetsuppgifter som kommer att vara aktuella:  

- Att bidra till samverkansprocessen inom projektet som omfattar cirka 15 partners, vars 
betydande del deltar i projektet som arbetsgivarorganisationer  

- Att bidra till arbetet med utveckling av mentorskap som en effektiv metod för integrering av 
utrikes födda på arbetsmarknaden 

- Att bidra till arbetet med exempelvis effektutvärdering/ uppföljning  



- Att hålla kontakten och skapa bra relationer med målgrupperna utrikes födda kvinnor och 
mentorer 

- Att involvera sig i praktiska aspekter exempelvis framtagning av minnesanteckningar från 
styrgruppsmöten, referensgruppsmöten, m.fl. 

- Att bidra till matchningsprocessen mellan mentorer och adepter 
- Att bidra till kommunikation om projektet på olika kommunikationskanaler, exempelvis 

LinkedIn, etc.  

Praktiktid är upp till 20 veckor per student och praktik exempelvis:  

- Januari/ februari 2020 - juli 2020 
- Augusti 2020 – december/januari 2021 
- Januari 2021- juli 2021 

Anmälning sker genom att skicka ett personligt brev till  

Rozalia.weisz@skane.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kom in! – En utmaningsdriven och hållbar lösning som skapar tillväxt  
 
Innovationskraften behöver öka i näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och den idéburna sektorn för att hitta 
hållbara lösningar på de samhälleliga utmaningar som finns i Skåne, exempelvis utrikes föddas integrering på 
arbetsmarknaden. För att skapa en attraktiv och mer inkluderande innovationsmiljö kopplat till samhällsutmaningar 
bygger Region Skåne genom projektet Kom in! vidare på gedigna erfarenheter från en tidigare pilot, Mentorskapsprogram 
för invandrarkvinnor hos Region Skåne.  
 
Genom projektet Kom in! kommer målgruppen arbetslösa utrikes födda kvinnor med fullgjord akademisk utbildning att 
ges arbetsmarkandsnycklar i form av kontakter, nätverk, praktik, och skånska arbetsgivare möjlighet till kompetent 
resursförstärkning. Projektet kommer att både fokusera på samhällsnytta och affärsnytta.  
 
För bästa projektresultat och effekter, som kommer att tillämpas i både offentlig och privat verksamhet, på regional och 
nationell nivå, samarbetar Region Skåne inom ramen för denna insats med en bred skala aktörer exempelvis Västra 
Götalandsregionen, Region Kalmar län, 7 skånska kommuner, företaget Alfa Laval, fackförbundet Jusek, Malmö 
universitet, Arbetsförmedlingen. 
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