
 

 

Praktikant inom kommunikation och verksamhetsutveckling (100%), 

Stockholm  

 

Om 1825 - Terapicenter för unga vuxna 

1825 – Terapicenter för unga vuxna finns för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa 

bland unga vuxna mellan 18 och 25 år. Vi vill skapa förändring både samhälls- och individnivå så att 

unga vuxna får tillgång till stöd som fungerar på villkor som utgår från de unga vuxna själva. Vi söker 

nu en praktikant med placering på vårt kontor i Stockholm under höstterminen 2022. 

Vi möter unga vuxna i stöd och terapi på vår mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Det kliniska 

arbetet utgår från bästa tillgängliga kunskap och sätter de ungas behov och önskemål i centrum. Varje 

vecka träffar vi ungefär 100 unga vuxna och en stor del av bemanningen i den öppna mottagningen 

utgörs av volontärterapeuter som genom sitt frivilligarbete ökar vår kapacitet och breddar vår 

kompetens. Alla volontärer är minst basutbildande terapeuter. 

 

Rollen 

Vi söker en driven och innovativ praktikant som vill arbeta med utveckling av vår kommunikation 

och verksamhetsutveckling. Du kommer bli en viktig del av 1825:s dagliga verksamhet och kommer 

arbeta nära projektledare och ansvarig för kommunikation och partnerskap. Du drivs av att skapa 

förändring på individ- och samhällsnivå för unga vuxnas psykiska hälsa.   

Uppdraget: 

 

Du kommer under praktikperioden stötta avdelningen i: 

- verksamhetens interna och externa kommunikation samt påverkansarbete 

- omvärldsbevakning inom psykisk hälsa (delta i seminarier, läsa rapporter) 

- att anordna seminarier/volontärträffar/roundtables 

- verksamhetsutveckling som relaterar till projekt och volontärverksamheten 

 

Ytterligare uppgifter bestäms utifrån din profil och verksamhetens behov. 

 

Kvalifikationer: 



Du är intresserad av ungas psykiska hälsa och civila samhället. Vi ser gärna att du har studerat 

kommunikation eller på andra sätt skaffat dig goda kunskaper i detta. Du har mycket god förmåga att 

uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gillar att arbeta både i team och självständigt. 

Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet av: 

− producera rörligt material 

− foto 

− skriva artiklar och reportage 

− civila samhället (kanske genom att själv vara volontär) 

− anordna olika typer av arrangemang 

− grafisk design (Canva, inDesign, Photoshop) 

 

Teamet består av åtta anställda och ca 40 volontärer. Vi arbetar främst dagtid, men ibland även 

kvällstid. Praktiken är obetald och pågår under höstterminen 2022.  

 

Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@1825.nu senast den 28 april 2022. Frågor om 

praktikplatsen besvaras av projektledare Sofia Jagbrant sofia.jagbrant@1825.nu eller 08 121 53 991. 

Mer information om 1825 finns på vår hemsida www.1825.nu 
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