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Spännande praktik på 

Näringslivsavdelningen, VT 23 

Är du i slutskedet av din utbildning och intresserad av att göra 
praktik på Västra Götalandsregionens näringslivsavdelning? 
Under vårterminen 2023 erbjuder vi en spännande 
praktikplats för dig som studerar på universitet eller högskola, 
företrädesvis med inriktning mot ekonomi, offentlig förvaltning, 
statsvetenskap, alternativt annan relevant utbildning inom 
området.  

Näringslivsavdelningen ska bidra till att skapa ett livskraftigt och hållbart 
näringsliv i Västra Götaland. Avdelningen ska medverka till att skapa 
goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag, 
miljöer, branscher och entreprenörskap i Västra Götaland.  

Detta gör vi genom att: 

 Utveckla, samordna och driva projekt, verksamheter och 
utvecklingsinsatser. 

 handlägga ärenden (både projekt och direkta företagsstöd)  

 Agera/påverka/samverka regionalt, nationellt och internationellt, 
med kommuner, näringsliv, akademi, institut, myndigheter och 
civilsamhälle 

 Analysera, utvärdera samt kommunicera och sprida kunskap och 
goda exempel.   

Näringslivsavdelningen ingår i Koncernstab regional utveckling. En 
hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och 
utveckla välfärden i Västra Götaland. Fler och framgångsrika företag, 
nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildnings-
tillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan är några av målen för 
Västra Götalandsregionens insatser. 
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Arbetsuppgifter 
Praktiken avser placering i Göteborg. Praktikanten deltar i avdelningens 
löpande verksamhet och får därmed god inblick i avdelningens och 
VGR:s arbete. Uppgifterna är mångfacetterade och formas efter 
verksamhetens behov. De består bland annat av:  

 omvärldsbevakning, analys och underlag 

 hjälp med förberedelser av möten, seminarier och konferenser 

 bistå i handläggning av företagsstöd  

 att vara behjälplig i hantering av projekt- och verksamhetsstöd  

Vem söker vi? 
Vi söker dig som är intresserad av VGR:s arbete med 
näringslivsutveckling. Du är självgående, initiativtagande, strukturerad 
och har ett intresse för regional utveckling utifrån ett flernivåperspektiv. 
Du är beredd att ta dig an både strategiska och operativa/praktiska 
uppgifter. Du kan uttrycka dig korrekt i tal och skrift, både på svenska 
och engelska. 
 

Så här ansöker du 

Mejla ditt CV och personliga brev i PDF-format till 
moa.boethius@vgregion.se och anna.i.johansson@vgregion.se. Märk de 
bifogade filerna med för-och efternamn. Motivera varför du vill göra 
praktik hos oss. Notera att praktikperioden ska utgöra en del av dina 
studier och motsvara en termin (20 veckor) samt att förtur  

ges till sökande på mastersnivå. 

Ansök senast den 23 oktober. Urvalet sker löpande.  
Välkommen med din ansökan!  

Frågor? 

Har du frågor om vad en praktikplats hos oss innebär kan du kontakta 

moa.boethius@vgregion.se eller anna.i.johansson@vgregion.se.  

Mer information om vårt arbete finns på vår hemsida.  
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