
Praktik – Rambölls HR-avdelning 
Teknik för teknikens skull är meningslös, men med tekniska lösningar kan vi göra både 

vardagen och världen bättre. Som en av Nordens ledande samhällsrådgivare jobbar vi med allt 

från stadsplanering och infrastruktur till ekosystemtjänster. Vi tar en aktiv roll för att utveckla 

samhället och strävar efter att skapa innovativa, inspirerande och hållbara lösningar som gör 

skillnad på riktigt för våra kunder, för invånarna och för samhället.  

Till huvudkontoret i Stockholm söker vi nu en Praktikant inom HR-avdelning. 

Vi erbjuder 
Under din praktik på Ramböll kommer du att få möjlighet att se hur det är att arbeta på HR-

avdelning i en stor organisation samt att pröva på många delar av HR-arbetet. 

Exempel på arbetsuppgifter är: 

 Skriva anställningsavtal 

 Utbildningsadministration 

 Vara behjälplig vid introduktionen av nyanställda 

 Sammanställa enkäter och annan information 

Vi söker dig 
Vi söker dig som studerar personalvetenskap eller annan relevant utbildning och vill få en 

inblick i arbetet på en HR-avdelning. 

Som person är du organiserad, självständig, driven och har lätt för att lära. Du är duktig på att 

skriva på både engelska och svenska. 

Vi letar efter en person som har praktik i samband med sin utbildning under VT18 eller HT18. 

Varför Ramböll? 
Ramböll är ett företag med starka och tydliga värderingar. Företaget grundades 1945 med det 

uttalade målet att skapa ett bättre samhälle och det är fortfarande det som driver oss. Vi vet att 

nya idéer föds och utvecklas när människor med olika bakgrund, kompetenser och 

personligheter möts. Med kontor i hela Sverige och i övriga världen kan vi erbjuda flexibilitet 

och frihet. 

Vi är ett sammansvetsat gäng på HR och värdesätter att ha kul tillsammans. Vår interna kultur 

bygger på samarbete och den grunden skapar vi gemensamt genom aktiviteter och 

kunskapsöverföring. 

Vi sitter i moderna och fina lokaler vid Mariatorget på Södermalm. 

Frågor? 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Hedda Winroth på 010-615 60 33. Vi 

undanber samtal från säljare och rekryteringsföretag, vänligen respektera detta. 

Du söker jobbet på Rambölls hemsida: http://www.ramboll.se/Karriar/Lediga-

jobb?vacancy_id=4532&iframe=False  

Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt. 

http://www.ramboll.se/Karriar/Lediga-jobb?vacancy_id=4532&iframe=False
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Vi ser fram emot din ansökan! 

 


