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Brinner du för social hållbarhet? Har du ett intresse för frågor som berör
stadsdelsutveckling, trygghet- och brottsförebyggande eller boendein=lytande?
Vill du kombinera dina intressen och ditt engagemang med affärsmässighet?
Då är praktik på Urban Utveckling något för dig!
Vi erbjuder 20 veckors praktik under våren 2021 och en unik möjlighet för dig
att utveckla och omsätta dina teoretiska ämneskunskaper och personliga
förmågor till praktiken.
Vilka är vi?
Urban Utveckling ä r ett kunskapsfö retag som analyserar mä nniskors samspel
med platsen och den fysiska miljö n. Vi arbetar med områ desutveckling med
tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområ den. Det innebä r att vi gö r
sociala analyser och anvä nder oss av en bredd av metoder fö r att ta reda på
hur dessa områ den fungerar, vad som saknas och hur de kan utvecklas. Vi kan
identi?iera ett områ des potential och utvecklingsmö jligheter.
Vi har en lå ng och gedigen erfarenhet av dessa frå gor och har utfö rt olika slags
uppdrag inom områ det ä nda sedan 2005. Vi vå gar dä rfö r sä ga att vi har skaffat
oss en bå de djup och bred kunskap om så vä l vad som fö renar och vad som ä r
områ desspeci?ikt. Vill du veta mer? Besö k vå r hemsida eller hitta oss på
LinkedIn, dä r du kan lä sa mer om bland annat tidigare genomfö rda uppdrag.
Vad innebär praktik hos oss?
Som praktikant hos oss kommer du att få arbeta i ?lera spä nnande och
varierande uppdrag, med bå de kvantitativa och kvalitativa metoder. Du ingå r i
ett engagerat team av medarbetare dä r du få r mö jlighet att utveckla bå de
ä mneskunskaper och personliga kvali?ikationer. Du få r ta stort eget ansvar
med mö jlighet att bygga upp praktiska meriter och skapa dig ett nä tverk i
samhä llsbyggnadsbranschen.

För att trivas som bäst hos oss
•

Då samtliga av våra uppdrag sker inom
Sverige, tror vi att du har goda kunskaper i
svenska, både muntligt och skriftligt.

•

Vi tror att du studerar samhällsplanering,
statsvetenskap, kulturgeografi, sociologi
eller annat relevant samhällsvetenskapligt
ämne.

•

Företrädelsevis studerar du på mastersnivå,
men vi tar även emot ansökningar från
studenter på kandidatnivå.

•

Du har ett stort samhällsintresse, du brinner
för social hållbarhet och du har ett
affärsmässigt driv.

•

Du har erfarenhet av eller kunskap om att
självständigt skriva rapporttexter/
utredningsarbete och att arbeta med
research och analys.

Så söker du
Inkom med personligt brev (max en A4sida) och CV till info@urbanutveckling.se.
Skicka in dina handlingar så snart som
möjligt. Dock senast den 15 november.

Vi ser fram emot att höra från dig!

