
 

 

Asylrättscentrum söker praktikant med 
intresse för migrationsrätt 

 
Vill du lära dig mer om migrationsrätt och bidra till vårt arbete för att värna asylrätten 
och rättssäkra migrationsprocesser? Nu söker vi på Asylrättscentrum praktikanter till 

hösten 2023.  
 
Vi på Asylrättscentrum arbetar för att värna asylrätten och stärka mänskliga rättigheter 
för människor på flykt. Genom gratis juridisk rådgivning, utbildning och påverkan stärker 
vi alla människors rätt till skydd och möjlighet att leva med sin familj. Vi åtar oss även 
uppdrag som offentligt biträde och driver rättsprocesser både nationellt och 
internationellt.  
 
Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation och finansieras via våra 
huvudmän, medlemmar och privata donationer.  
 
Läs gärna mer om vårt arbete på www.sweref.org.  
 
Om praktiken  
Praktiktjänsten är placerad vid Asylrättscentrums kontor i Stockholm och omfattar 20 
veckor heltid med start den 21 augusti 2023. Praktiken startar med en veckas 
introduktionsprogram. Praktiken är oavlönad men lunchersättning om 75 kr per arbetad 
dag utgår. 
 
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand utgöras av att ge juridisk rådgivning och 
vägledning inom det migrationsrättsliga området, med stöd av handledare. Som 
praktikant hos oss på Asylrättscentrum får du en unik inblick i migrationsrätt och hur 
såväl det svenska som internationella asyl- och migrationsprocesser fungerar.  

 
Vi erbjuder dig möjligheten att: 

• fördjupa dina migrationsrättsliga kunskaper, 

• medverka vid rättsutredningar och analyser, 

• delta vid interna och externa möten och bredda ditt nätverk, 

• medverka i Asylrättscentrums dagliga arbete för att värna asylrätten. 

 

Vi vill att du: 

• studerar juridik, mänskliga rättigheter, statsvetenskap eller annan relevant 
utbildning, 

• har ett intresse för migration, asylrätt och mänskliga rättigheter, 

• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 
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Meriterande är:  

• erfarenhet av arbete vid frivilligorganisation,  

• grundläggande kunskap om migrationsrättsliga frågor,  

• erfarenhet av att arbeta med personer i utsatta situationer,  

• kunskap i något av de språk som de asylsökande som vänder sig till 
Asylrättscentrum talar.  

Vi sätter stort värde på personliga egenskaper, som organisationsförmåga, 
samarbetsförmåga samt analytisk förmåga. Du bör kunna hantera flera arbetsuppgifter 
parallellt. Mångfald, jämlikhet och icke-diskriminering är centrala värden för oss på 
Asylrättscentrum och vi ser gärna sökande med olika bakgrund.   
  

Ansökan  

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@sweref.org.  
 
Sista ansökningsdag är 16 april 2023, men vi kommer att intervjua kandidater löpande så 
ansök gärna så snart som möjlighet. 
 
Vi ser fram emot din ansökan! 
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