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Vill du anta samhällets svåraste 
utmaningar under din praktik? 

 

Governo söker praktikanter med passion för samhällsutveckling 
Governo är ett managementkonsultbolag inriktat mot offentlig sektor. Företaget grundades 
2009 och består i dagsläget av ett trettiotal konsulter med passion för samhällsutveckling 
och med erfarenhet av förändringsarbete inom offentlig sektor. 

Vi har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Som managementkonsulter 
vill vi ge handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling genom att ta fram skräddarsydda 
lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Tillsammans med våra kunder tar vi 
oss från problem till tydliga utmaningar genom en skarp analys som sätter lösningen i fokus.  

Våra kunder är offentliga institutioner och beslutsfattare. Under det senaste året har vi till 
exempel arbetat med Vinnova, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Stockholms stad, SKR, och 
Tillväxtverket. Vi arbetar bland annat med projekt inom styrning, strategi, utredning och 
analys. Vi har spetskompetens inom områden som digitalisering, artificiell intelligens, 
innovation samt vård och omsorg. Här finns två exempel på hur Governos uppdrag kan se 
ut: Följa omställningen till en god och nära vård & Pandemins effekter i Huddinge kommun. 
Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med Sveriges mest 
intressanta offentliga institutioner. Tycker du att det låter intressant? Sök praktik på Governo! 

Vårt praktikanterbjudande 
Till vårterminen 2023 söker vi 3 praktikanter som vill uppleva konsultens vardag – där du får 
delta i våra projekt, offerter, ramavtal och events. Tillsammans genomför praktikanterna även 
ett självständigt projekt där aktuella frågeställningar inom offentlig sektor är i fokus. Som 
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praktikant på Governo får du tillgång till färdbevis på SL och 1000 kr i friskvårdsbidrag. 
Praktiktjänstgöringen är på heltid med möjlighet till fem dagars ledighet under terminen.  

Om dig och dina erfarenheter 
Vi ser gärna att du är i den senare hälften av dina studier inom ekonomi, statsvetenskap, 
media- och kommunikationsvetenskap, systemvetenskap eller motsvarande. Praktiken ska 
genomföras inom ramen för din utbildning, vilket innebär att du behöver vara registrerad på 
en praktikkurs vid din högskola eller ditt universitet.  

Du är en person som tar ansvar och som tycker om nya utmaningar. Du gillar att samarbeta 
med andra i team och har vana av att arbeta med många uppgifter parallellt. Du är 
strukturerad och kan arbeta fram, samt kommunicera, användbara och ändamålsenliga 
resultat. Du har ett stort samhällsintresse och ett engagemang för verksamhetsutveckling i 
offentlig sektor. Vi tror också att du har erfarenhet av att ha arbetat inom någon del av 
offentlig sektor, alternativt inom ideell sektor men detta är inget krav. 

Kort om rekryteringsprocessen 
Efter att ansökningstiden gått ut görs ett första urval av intressanta kandidater. Vi kommer 
därefter att erbjuda intervjutider under två dagar. Det innebär att du som sökande måste ha 
möjlighet att avsätta någon av dessa två dagar för intervju. Under intervjun kommer du få 
möta en av Governos konsulter och en av våra nuvarande praktikanter. Beroende på dina 
preferenser sker intervjun antingen digitalt eller på plats på Governos kontor. Därefter görs 
det slutliga urvalet och vi ger erbjudande om praktikplats. 

Kontakta oss 
Är du intresserad av en praktikplats hos oss? I stället för ett personligt brev ser vi gärna att du 
i ett separat dokument svarar på frågorna (max 500 ord): 

• Vad var det som fick dig att bli nyfiken på Governo? 
• Vilka av dina erfarenheter från tidigare anställningar eller studier tror du att du skulle ha mest 

nytta av vid en praktik på Governo? 

Skicka detta dokument gemensamt med CV och betyg till olof.junesjo@governo.se. Sista 
ansökningsdag är onsdagen den 19 oktober och intervjuer hålls den 25 och 26 oktober. 
Observera att när du lämnar in en ansökan till oss så godkänner du automatiskt att Governo 
behandlar dina personuppgifter. Dessa uppgifter raderas inom rimlig tid. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Olof Junesjö på 073 691 99 46 eller 
olof.junesjo@governo.se.  

Våra nuvarande praktikanter svarar också gärna på dina frågor eller funderingar! 

Greta Forsgren, telefon: 070 206 85 65, mail: greta.forsgren@governo.se  
Rebecca Fransson, telefon: 070 291 52 72, mail: rebecca.fransson@governo.se  

Välkommen med din ansökan! 
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