
 
 

 

 

 
 
Praktikplatser på ambassaden i Tokyo - hösten 2015 
 

Ambassaden erbjuder praktikplats under höstterminen 2015 vid sektionen för information och 

främjande samt vid sektionen för politik och ekonomi. Ytterligare praktikplatser erbjuds av 

ambassadens vetenskaps‐ och innovationskontor (Tillväxtanalys), samt ambassadens handels- och 

investeringskontor (Business Sweden) i Tokyo.  

 

1) Praktikplats på ambassadens sektion för information och främjande 

  

Ambassadens informations-och främjargrupp arbetar med att främja Sverige och svenska intressen 

i Japan. Arbetet består både av handels- och investeringsfrämjande, samt Sverigeinformation och 

kulturfrämjande. Enheten ansvarar även för kontakter med medier samt arrangerar utställningar och 

seminarier i ambassadens lokaler. Projektarbete är vanligt förekommande. Gruppen består av sex 

medarbetare och leds av ambassadens biträdande myndighetschef. 

 

Den person vi söker studerar lämpligen ekonomi/samhällsvetenskap eller 

journalistik/kommunikationsvetenskap och har goda kunskaper om det svenska samhället och 

internationella frågor. Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i japanska och/eller 

om det japanska samhället är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av marknadsföring och 

informationssamarbete/digitala medier. Viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift. 

Självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är nödvändiga egenskaper. 

  

2) Praktikplats på ambassadens sektion för politik och ekonomi. 

  

Ambassadens sektion för politik och ekonomi, ansvarar för ambassadens rapportering och övriga 

insatser inom dessa områden. Arbetet omfattar granskning av vissa prioriterade och aktuella frågor 

såsom säkerhetspolitiken i regionen, Japans ekonomiska politik och de pågående förhandlingarna 

med EU om samarbetsavtal respektive handelsavtal. Uppgifterna innefattar att övervaka svenska 

intressen och svara på särskilda beställningar från uppdragsgivare i Stockholm, främst 

regeringskansliet men även andra myndigheter och instanser. Ambassaden arbetar ofta 

tillsammans med övriga EU-länders och nordiska länders beskickningar samt EU-delegationen i 

Tokyo. Arbetet kan även innebära deltagande i främjarinsatser och förberedelser inför och hantering 

av delegationsbesök. 
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Den person vi söker studerar företrädesvis ekonomi, juridik eller statskunskap och har mycket goda  

kunskaper om det svenska samhället och internationella frågor. Goda kunskaper i engelska är ett 

absolut krav. Kunskaper i japanska och/eller om det japanska samhället är klart meriterande. Det är  

även en fördel med konkreta erfarenheter av arbete inom de områden som sektionen täcker. 

Självständighet, integritet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är nödvändiga egenskaper för att 

klara av arbetsuppgifterna. Vi arbetar inte sällan under tidspress. 

  

3) Praktikplats på Tillväxtanalys, ambassadens Vetenskaps- och innovationskontor 

  

Ambassadens Vetenskaps‐ och innovationskontor (Office of Science and Innovation) är del av 

Tillväxtanalys ‐ myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, en myndighet under 

Näringsdepartementet. Kontoret har till uppgift att bevaka, analysera och rapportera om sådant som 

är tillväxtpolitiskt intressant och relevant för Sverige, t. ex innovation, näringslivsutveckling och 

hållbar tillväxt. Tokyokontoret bevakar både Japan och Sydkorea.  Som praktikant deltar du i våra 

löpande aktiviteter, t ex regelbunden omvärldsrapportering, och i mer specifika och djupgående 

projekt. Du deltar också vid planering och genomförande av eventuella besök och delegationsresor. 

Vi samarbetar med övriga kontor inom ambassadkomplexet, och under praktikperioden ingår att 

praktikanten får en inblick i ambassadens samtliga verksamhetsområden. Den person vi söker 

studerar företrädesvis ekonomi eller teknik, gärna en kombination av dessa, och har goda 

kunskaper om det svenska samhället, såväl politik som näringslivsfrågor. Mycket god skrivförmåga 

och goda kunskaper i engelska är absoluta krav. Kunskaper i japanska och/eller om det japanska 

samhället är meriterande. Självständighet, integritet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är viktiga 

egenskaper för att trivas med praktikplatsen. 

  

4) Praktikplats på Business Sweden – ambassadens handelskontor (främjande av handel och 

investeringar) 

  

Business Swedens uppgift är att hjälpa svenska företag nå ut med sina produkter, tjänster och idéer 

samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. Vi erbjuder ett 

antal olika tjänster för att bistå svenska företag med syfte att etablera sig eller växa på den 

Japanska marknaden. Vårt kontor rymmer också ett Business Support Office (BSO) där främst 

företag i etableringsskedet erbjuds kontorsplats och annan administrativ support. 

  

I vårt uppdrag ingår också att få fler utländska aktörer att investera i Sverige, något som tillför 

svenska företag kompetens, kapital och marknadskanaler. Vi arbetar med investeringar av olika 

slag såsom nyetableringar, kapitalinvesteringar eller affärssamarbeten inom exempelvis forskning 

och utveckling inom ett antal utvalda fokusområden som Life Science, ICT, Cleantech, etc. 

  

Den person vi söker studerar företrädesvis företagsekonomi, affärsutveckling, ekonomi eller teknik, 

gärna en kombination av dessa, och har goda kunskaper om det svenska samhället, speciellt 

näringslivsfrågor.  
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Kunskaper i engelska är ett absolut krav och kunskaper i japanska är klart  

meriterande, liksom kunskaper och egna erfarenheter från det japanska samhället. Självständighet,  

integritet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är nödvändiga egenskaper för att klara 

avarbetsuppgifterna i kombination med väl utvecklad förmåga att arbeta med datorer och internet.  

Vi arbetar ofta med högsta ledningen för de japanska och svenska företagen vilket ställer stora krav 

på strategisk analys samt förståelse för affärsutveckling på högsta nivå. 

 

Business Swedens kontor i Japan samarbetar nära med övriga kontor på ambassaden. I 

praktikperioden ingår att praktikanten får en inblick i ambassadens samtliga verksamhetsområden. 

_______________________________________________________________________________ 

 

För att praktisera vid en svensk utlandsmyndighet måste du vara svensk medborgare och genomgå 

en registerkontroll. Ingen ersättning utgår under praktikperioden. Ofta finansierar studenter praktik 

genom studiemedel och stipendier. För att få praktisera inom utrikesförvaltningen måste du ha en 

huvudman. Om du studerar på universitet/högskola är det ditt lärosäte som ska vara huvudman. Om 

praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för din 

utbildningsinriktning. Studerar du vid ett utländskt universitet gäller samma förutsättningar som 

ovan. Som praktikant måste du vara försäkrad genom universitet/högskola, annan huvudman eller i 

egen regi. 

  

Ansökan ska innehålla CV, uppgifter om huvudman, två referenspersoner, samt ett brev med 

motivering till varför du vill göra praktik på ambassaden i Tokyo. Indikera i brevet vilken/vilka 

praktikplatser du är intresserad av att söka. Indikera också om du samtidigt söker praktik vid UD i 

Stockholm eller annan utlandsmyndighet. Sänd inga original: vi återsänder inga handlingar. Vi 

beaktar ansökningshandlingar inkomna till myndigheten senast 05 april 2015. 

  

Sänd din ansökan till: ambassaden.tokyo@gov.se 

  

Kontaktperson för Press‐, information och kommunikation: victoria.forslund-bellass@gov.se 

Kontaktperson för Ekonomi och handelspolitik: olle.pettersson@gov.se 

Kontaktperson för Tillväxtanalys: helena.tillborg@growthanalysis.se 

Kontaktperson för Business Sweden: yoko.soderberg@business-sweden.se  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Sveriges ambassad i Japan representerar Sverige och den svenska regeringen i Japan. På 

ambassaden arbetar ett 20-tal personer med frågor inom politik och ekonomi, främjande, press- och 

information, administration, konsulära ärenden och försvarssamarbete. Ambassaden främjar 

Sveriges intressen i Japan och samarbetar med Business Sweden, Kontoret för Tillväxtanalys, 

Svenska Institutet och Svenska Handelskammaren. 
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