
 

Praktikplatser på Eos Cares 

Eos Cares är basketklubben IK Eos integrations-/sociala hållbarhetsprogram, som både erbjuder en 
mängd gratis aktiviteter för Lunds invånare och samarbetar med kommun, fastighetsbolag och andra 
föreningar och organisationer för att skapa ett mer inkluderande lokalsamhälle. Under förra året 
deltog fler än 2000 individer i Eos Cares aktiviteter och organisationen mottog utmärkelser för sitt 
arbete, från såväl kommun, som idrottsaktörer: 
https://www.basket.se/Nyheter/nyheterfransbbf/eoslundssocialaengagemanggavhattrickiutmarkels
er 

Exempel på de aktiviteter som Eos Cares erbjuder är: språkcaféer, utflykter, yoga, 
hemspråksundervisning på arabiska, mentorsprogram, seminarier och aktiviteter för småbarn och 
deras föräldrar. Ett 30-tal volontärer är i nuläget verksamma inom dessa aktiviteter.  

Nu söker Eos Cares ett nytt team av praktikanter, ”Community Managers”, vars huvudsakliga 
uppdrag är att främja fortsatt engagemang och gemenskap, bland organisationens volontärer och 
aktivitetsdeltagare. Detta kommer i praktiken att innebära följande typ av uppgifter: 

• att genomföra större events (t.ex. sommarfest, vinterfest, International Potluck) som stärker 
gemenskapen både inom Eos Cares och mellan Eos och Lunds övriga civilsamhälle; 

• att arbeta riktat mot deltagare och volontärer inom specifika aktiviteter, för att främja deras 
sociala sammanhållning; 

• att medverka i aktiviteter tillsammans med andra föreningar och organisationer; 
• att driva olika typer av program (såsom Language Tandem Program eller International 

Mentor Program) för Eos Cares målgrupper;  
• att organisera öppna seminarier för nätverkande och kunskapsutveckling inom olika 

områden 

Som praktikant har du stor frihet att utifrån eget intresse planera innehåll och ramar för träffar och 
seminarier.  Därför tror vi att du, för att trivas i rollen, behöver kunna arbeta självständigt och ta 
egna initiativ. Du behöver även tycka att det är roligt att arbeta med människor, vara bra på att 
samarbeta samt vara lyhörd för volontärernas och aktivitetsdeltagarnas behov/önskemål. Du 
kommer att få handledning under regelbundna träffar med Eos Cares programledning. Praktiken 
kommer att ge dig erfarenhet av projektledning med inriktning på socialt stärkande aktiviteter, ideell 
verksamhet, integration och utvecklingsarbete. Praktiken kommer även att ge dig kontakter med 
olika offentliga och ideella aktörer i Lunds kommun. 

Arbete under kvällar och helger kommer att förekomma. Praktiktjänsten är obetald och löper under 
minst 10 veckor, men gärna längre. 

Tidsomfattningen per vecka är flexibel, från 8h och upp till heltidsarbete, och kan skilja sig åt från 
vecka till vecka beroende på uppgifter.  

Mejla eventuella frågor och ansökan med CV och personligt brev till matilda@eoscares.se. Beskriv 
varför du vill göra din praktik på Eos Cares och vad du hoppas få ut av din praktik. Skriv även under 
vilken period du helst vill genomföra eventuell praktik och i vilken omfattning (genomsnittlig 
tid/vecka). Ansökningar behandlas löpande. 



Läs mer om Eos Cares på: https://www.eoscares.se 

 


