
Institutet Mot Mutor söker praktikant till hösten 2018

Vill du göra din praktik på Institutet Mot Mutor (IMM) och lära dig hur arbetet mot  
korruption fungerar i praktiken?

IMM är en näringslivsorganisation grundad år 1923 som enligt dess stadgar ska verka för god sed 
för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt samt söka motverka användningen 
av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.
Tyngdpunkten i IMM:s verksamhet ligger på information till företag, näringslivets organisationer, 
myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande 
lagstiftning och rättspraxis beträffande korrektiv marknadsföring och mutbrott.

IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Vi är ett litet kansli som sitter centralt i Stockholms Handelskammares  
lokaler på Brunnsgatan 2 i Stockholm.

Vad erbjuder vi dig som praktikant? 
Du kommer att få delta i det dagliga arbetet på IMM:s kansli, med arbetsuppgifter såsom att:

 » Göra omvärldsbevakning inom området för korruption
 » Ansvara för att uppdatera IMM:s rättsfallsbank 
 » Författa svar på allmänna frågor till IMM rörande gränsdragningen kring vad som är tillåtet 

    och inte utifrån mutriskaspekten
 » Delta vid och protokollföra samverkansmöten rörande antikorruption arrangerade av IMM.
 » Förbereda utbildningsmaterial
 » Du har även möjlighet att genomföra fördjupade projekt inom området för korruption

Under praktiken finns även utrymme att påverka och komma med egna idéer kring arbetsuppgifter 
och att vara med i diskussioner rörande IMM:s verksamhet. 

Vad förväntar vi oss av dig?
Vi förutsätter att du som söker är intresserad av korruptions- och samhällsfrågor, samt nyfiken på 
hur man kan arbeta kommunikativt kring svåra juridiska frågeställningar. Vi tror även att du har 
ett intresse för affärer och de utmaningar som näringslivet kan ställas inför i samband med olika 
affärsrelationer.

Praktiken ska genomföras som del av ordinarie utbildningsprogram och vara studiemedelsberätti-
gande då praktiken är obetald. Du bör vara försäkrad genom universitet/högskola eller i egen regi 
och ansvarar själv för att ordna samt bekosta resor och bostad.

Ansökan
Välkommen att skicka din ansökan till natali.phalen@institutetmotmutor.se. Ansökan bör innehålla CV, 
betyg och personligt brev (max 1 sida). Ange även när du kan börja praktiken. Vi tar emot ansökningar 
löpande! Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till generalsekreterare Natali Phalén på 08-555 
100 56 eller marknadskommunikatör Stina Lif  på 070-224 38 40.

Mer information om IMM hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se

http://www.institutetmotmutor.se

