
Praktik vårterminen 2021 för juridikstudenter

Vill du jobba med frågor som berör alla medborgare? Är du intresserad av upphandling och/eller
konkurrens? Vill du utvecklas i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö och arbeta med omväxlande och
komplexa frågor? Då är Konkurrensverket någonting för dig.

Konkurrensverket har två enheter som arbetar med tillsyn över konkurrensreglerna. Enheten för karteller
och förvärv ansvarar för att spåra upp och ingripa mot karteller och annat konkurrensbegränsande
samarbete mellan konkurrerande företag. Enheten ansvarar även för prövningar av
företagskoncentrationer. Enheten för marknadsmissbruk ansvarar för att förhindra dominerande företag
att missbruka sin marknadsmakt, samt att ingripa mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag i
olika led av distributionskedjan. Enheten ansvarar också för Konkurrensverkets tillsyn av
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket tar nu emot praktikanter från universitet och högskolor med inriktning mot
konkurrensrätt. Ett krav är att praktiken ingår i din utbildning och är mellan 10-20 veckor lång.

Vi erbjuder dig
• Aktivt deltagande i konkurrensrättsliga tillsynsutredningar
• Handledning av erfarna medarbetare.
• Deltagande i seminarier
• En unik inblick i statsförvaltningen

Din intresseanmälan ska innehålla
• Ett personligt brev där du berättar varför du vill göra praktik på Konkurrensverket.
• CV
• Intyg som visar vilka kurser du har läst och dina studieresultat.
• Intyg om att praktiken ingår i din utbildning.

Information och kontakt

Vi ser fram emot att få din intresseanmälan för praktik VT 2021 senast den 18 november.

Om du bedöms vara aktuell för praktik hos oss kontaktar vi dig för ett samtal där du får mer information
om praktiken och där vi får en närmare bild av dig. Därefter får du eventuellt ett erbjudande om
praktikplats.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Hanna Lekås eller Johan Sahl, enhetschefer, eller
Kajsa Palmqvist, HR-specialist. Samtliga når du på tfn 08-700 16 00.

Inför rekryteringsarbetet har Konkurrensverket tagit ställning till rekryteringskanaler och
marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och
liknande.
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