
 

Inspirera ungdomar till jobb –  
praktik på vår fritidsgård i Bergsjön 
 
Ta chansen att göra din praktik hos My Dream Now i Göteborg! Bli en 
del av ett team där mångfald, individens drivkrafter och social hållbarhet 
är i fokus. Sverige är fullt med smarta ungdomar som behöver inspireras 
till att våga drömma och se sina möjligheter inom arbetslivet.  
 
My Dream Now är ett socialt företag, som skapades med visionen att alla 
elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och 
drömmar. På My Dream Now är vi övertygade om att förebilder är 
viktiga och kan bidra till att elever blir mer inspirerade och motiverade 
att göra bra ifrån sig i skolan. Därför utbildar vi frivilliga från arbetslivet 
att bli ”klasscoacher” för att besöka skolklasser och berätta om sina 
jobb. Förutom träffarna i klassrummet, får eleverna åka på studiebesök 
till olika arbetsplatser. Vi fokuserar på områden med stor potential, där 
många elever inte har förebilder inom arbetslivet. Vi samarbetar med 
högstadie- och gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg, Skåne och 
Kenya. I februari 2020 öppnade vi en fritidsgård i Bergsjön, med syftet 
att skapa en mötesplats där frivilliga från arbetslivet och elever kan lära 
känna varandra. Det kommer även att finnas utrymme för läxhjälp samt 
coachning och inspiration till framtida jobb och drömmar. Verksamheten 
kommer att sätta igång när den nuvarande Corona-epidemin är under 
kontroll. 
 
Dina uppgifter hos oss: Med stöd från teamet och din handledare 
kommer du att arbeta på fritidsgården med olika aktiviteter. Du kommer 
att samarbeta med befintliga partners och andra företag, för att 
genomföra aktiviteter tillsammans med oss. Du kommer även medverka 
vid elevaktiviteter där du får möta och inspirera elever. Dina intressen 
och kunskaper kommer att kunna anpassas till dina arbetsuppgifter.  
 



 
Under praktikens gång kommer du bland annat att lära dig hur man 
arbetar med projektledning och kommunikation. Du kommer att få en 
god insikt i hur ett socialt företag kan påverka samhället och bidra till att 
stärka unga.  
 
 
Vi söker dig: Som studerar någon form av pedagogisk linje/program, 
socialt arbete eller projektledning. För att trivas och lyckas väl som 
praktikant ska du: 
 

• Vilja inspirera och engagera ungdomar samt brinna för social 
hållbarhet 

• Kunna arbeta självständigt och ta eget ansvar 

• Vara bekväm med att träffa elever och vuxna på vår fritidsgård 
• Vara lösningsorienterad och tycka om att komma med kreativa 

idéer 
• Ta initiativ och trivas med att ha många olika arbetsuppgifter 
• Arbeta på flytande svenska 

 
Det är meriterande om du har erfarenheter inom liknande områden som 
My Dream Now fokuserar på. 

 

Villkor 

Praktikperiod: Hösten 2020, 20 veckor på heltid (30 högskolepoäng) 

med start i augusti är att föredra, även 10 veckors praktik är möjlig. 

Ersättning: Praktiken är obetald och ska genomföras inom dina studier. 

Arbetsplats: Kosmosgatan 23, Bergsjön. Se mer information på vår 

hemsida: mydreamnow.se/fritidsgard 

Handledning: Du kommer att handledas av Lova Pettersson. 

 

Sista ansökningsdag: 1 juni.  

Maila din ansökan till lova.pettersson@mydreamnow.se 


