
 
 
 
Program & Kommunikasjons Intern Norge (lokalisert i Stockholm) 
 
POSISJON: Program & Kommunikasjons Intern  
HVOR: Reach for Change, Stockholm Sverige  
NÅR: Fulltid fra januar til juni 2017 
SØKNADSFRIST: Pågående 
 
Vi ser etter en talentfull intern til vårt team med base i Stockholm. Som intern i Reach for 
Change vil du få muligheten til å møte inspirerende mennesker og være en del av et stort 
globalt team som jobber for å bedre hverdagen til barn og unge verden rundt. Dette er en 
fantastisk mulighet til å lære og til å få hands-on erfaring med sosialt entreprenørskap og 
prosjektledelse. 
 
Hvem er vi?  
Reach for Change er en raskt voksende global non-profit organisasjon etablert av Kinnevik 
gruppen og Sara Damber for å forbedre barn og unges liv. I Reach for Change identifiserer og 
støtter vi Change Leaders - eksepsjonelle individer med banebrytende og innovative ideer som 
gjør livet bedre for barn og unge. Gjennom vårt inkubatorprogram får sosiale entreprenører i 
tidlig fase tilgang til finansiell støtte; workshops; et internasjonalt nettverk, samt kunnskap og 
veiledning fra eksperter gjennom våre partnerbedrifter. Vi er aktive i 18 land, over tre 
kontinenter. I 2016 støttet vi og forbedret livet til over 1 million barn!  
 
 
Hvem er du?  

● En entreprenøriell problemløser, med en lidenskap for å gjøre verden til et bedre sted for 
barn.  

● Du er ikke redd for å ta initiativ, til å være proaktiv og liker både administrative og 
strategiske oppgaver. 

● Du er student innen fortrinnsvis innen statsvitenskap, internasjonale relasjoner, 
menneskerettigheter, kommunikasjon, økonomi eller lignende.  

● Du er tilknyttet et universitet hvor internshipet kan være en del av din studieplan. Da 
dette er en ubetalt stilling, er det viktig for oss at du får støtte fra en tredjepart 
(Lånekassen etc) og at du har helseforsikring.  

● Du behersker engelsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig.  
 
 



Hva vi kan tilby?  
Som program & kommunikasjons Intern hos Reach for Change vil du være en viktig del av det 
daglige arbeidet i organisasjonen. Du vil være involvert i å planlegge og gjennomføre inkubator 
aktiviteter og workshops, gjøre research og lage presentasjoner, bidra til vårt 
kommunikasjonsarbeid (både online og offline), og utføre kontorstøttende oppgaver. IT 
ferdigheter og erfaring med bruk photoshop og InDesign er et pluss. 
 
I Reach for Change setter vi stor pris på våre interns for den energien som de bringer inn i 
teamet. Du vil i løpet av ditt internship få en dypere forståelse og kunnskap om non-profit 
sektoren i tillegg til næringslivssektoren, og fordelene med å kombinere de to.  
 
Hvordan søke?  

● Send din søknad (personlig brev, CV, og informasjon om din eksterne finansiering, f.eks 
Lånekassen, studiestøtte) til caroline.grevstad@reachforchange.org 

● Vær vennlig å skriv Program Intern” i emnefeltet. Kontakt oss på mailadressen over for 
spørsmål gjeldende internshipet.  

● Søknadsfristen er pågående og vi vurderer kandidater fortløpende. For mer informasjon 
om Reach for Change og for å lære mer om oss og våre Change Leaders, besøk 
hjemmesiden vår på www.reachforchange.org  
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