




3 månader med flexibel start
Förlagsvis fr.o.m. början/mitten av juli till september 2018
Ersättning: 100 €/månad, 50 € för en halv månad
Vi står för alla kostnader i samband med studieresor

Internationella Skolorna Düsseldorf (www.is-duesseldorf.com) är en stiftelse knuten till den
svenska utbildningsorganisationen Folkuniversitetet. Vårt institut grundades 2001 och har
kontor på Svenska Handelskammaren, mitt i centrala Düsseldorf på Berliner Allee 32.
Vårt språkinstitut erbjuder undervisning i de skandinaviska språken för privatpersoner och
företag. Varje år tar vi emot ca 200 svenska studenter som studerar tyska på olika nivåer i
Düsseldorf och Köln, t ex i kombination med praktik på en tysk arbetsplats. Till våra
uppdragsgivare hör bl a Braheskolan - Visingsö folkhögskola, Mälardalens högskola och
Linnéuniversitetet. Nu söker vi en tysk praktikant till vårt team med start under sommaren.












Du får en god insyn i hur språkkurser organiseras och genomförs.
Du arbetar i ett trevligt team i en svensk organisation, del av ett internationellt nätverk
med kontor i Stockholm, Barcelona och Aix-en-Provence.
Du utvecklar din svenska i tal och skrift, t ex genom daglig kontakt med svenska
studenter. Arbetet sker både på svenska och tyska.
Projektarbete kombineras med exkursioner/aktiviteter med svenska studenter.

Kontaktperson för våra svenska studenter som läser tyska.
Organisering av studieresor i NRW för svenska studenter och deltagande i dessa.
Stöd vid organisering och marknadsföring av högskolekurser i svenska och kurser i de
skandinaviska språken.
Organisering av praktikplatser för svenska gymnasieelever och studenter.
Administrativa uppgifter och göromål som hör till det dagliga arbetet.

Vi söker dig som är tysk student, som ännu inte har tagit examen, med goda kunskaper i svenska.
Studier i skandinavistik är ett plus, men inget måste. Personliga egenskaper som vi värderar
högt är självständighet, flexibilitet, noggrannhet och att du gillar kontakten med människor.

Maila oss ditt CV, dina betyg och intyg samt ett personligt brev på svenska/tyska där du berättar
mer om dig själv och varför du vill praktisera hos oss: info@is-duesseldorf.com . Vi ser fram
emot din ansökan senast den 4 maj 2018!
Hör gärna av dig till oss om du har frågor: Tel 0211-86814247 / E-mail info@is-duesseldorf.com

