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PRAKTIKPLATSER TYSKLAND 

Internationella Skolorna Düsseldorf 
   

 

 
Vill du kombinera studier i tyska med ca 3,5 månaders praktik i Tyskland inom ditt 

studieområde? Folkhögskolekursen Tyska i praktiken, som genomförs av Internationella Skolorna i 

Düsseldorf på uppdrag av Braheskolan, är kostnadsfri och ger CSN.  

 

Praktikplatslistan aktualiseras kontinuerligt och nya platser tillkommer. För yrkesorienterade 

platser önskar företagen att du har studerat minst 1,5 år på ett högskole-/universitetsprogram. Om 

ditt studieområde inte nämns i listan tar vi gärna emot förslag och önskemål. Samtliga praktikplatser 

hittar du även på vår hemsida: www.is-duesseldorf.com/praktikplatslista2   

 

För att göra sökandet i listan enklare har vi delat in företagen i följande områden:  

 
 
1. Allmänna platser    16. Maskinteknik 

2. Arkeologi / restaurering   17. Media / journalistik / foto 

3. Arkitektur / landskapsarkitektur  18. Nationalekonomi 

4. Arkiv / bibliotek    19. Pedagogik   

5. Bioteknik / biologi    20. Personal / HR 

6. Controlling / redovisning / finans  21. Produktion 

7. Design / grafisk formgivning    22. Socialt och ideellt arbete 

8. Ekonomisk geografi / statistik   23. Sport 

9. Elektroteknik     24. Språk 

10. Fastighetsekonomi    25. Statsvetenskap / IR 

11. Fysik     26. Systemvetenskap / datateknik / IT 

12. Juridik     27. Textil 

13. Kemi     28. Turism 

14. Logistik     29. Vård / logopedi / fysioterapi 

15. Marknadsföring / företagsekonomi  30. Väg och vatten / energi / miljö /skog 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se samtliga praktikplatser 

http://www.is-duesseldorf.com/praktikplatslista2
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1. ALLMÄNNA PLATSER 

 
Våra allmänna platser lämpar sig väl för dig som nyligen gått 

ut gymnasiet och/eller har arbetslivserfarenhet/har läst 
enstaka högskolekurser. 

 
IKEA Deutschland 

Arbetsområde: Möbler och inredningsartiklar 
Arbetsuppgifter: Kommunikativa uppgifter på ett av sex 

IKEA-varuhus i Düsseldorf, Köln, Essen eller Duisburg. Det 
finns stort utrymme för egna önskemål gällande avdelning. 

Du kan även prova på flera avdelningar. 
www.ikea.de 

 
Jättefint - Skandinavisches Design für groß und klein 

Arbetsområde: Jättefint är en butik som säljer skandinaviska 
barnkläder, leksaker och design i Köln.  

Arbetsuppgifter: Till uppgifterna hör att sälja, sortera varor, 
ansvar för onlinebutiken, kontorsuppgifter mm. 

www.jaettefint.de 
 

Spielwerk 
Arbetsområde: Spielwerk driver två butiker i Köln som säljer 

barnkläder, leksaker mm. 
Arbetsuppgifter: Till uppgifterna hör allmänna butiksuppgifter 

med gott om kundkontakt. 
www.spielwerk-shop.de 

 
Music Store Professional 
Arbetsområde: Musikaffär 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter i Europas största 
musikaffär i Köln. Platsen lämpar sig för dig som spelar ett 

eller ett par instrument i rock- eller popband och har mycket 
skinn på näsan. 

www.musicstorekoeln.de 
 

Forum Freies Theater 
Arbetsområde: Teater i centrala Düsseldorf 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som har ett 
brinnande teaterintresse. 

www.forum-freies-theater.de 
 

Medienwerkstatt Clipper 
Arbetsområde: Medienwerkstatt Clipper är en del av 

föreningen "Aktion & Kultur mit Kindern". Här får barn veta 
mer om hur TV och film görs och jobba med filmprojekt. 

Arbetsuppgifter: Som praktikant har du en handledande roll i 
produktionen av filmen, från manuskript till inspelning. Du 

bör ha ett personligt intresse för film. 
www.clipper-medienwerkstatt.de 

 
Düsseldorf Tourismus 

Arbetsområde: Turistbyrå 
Arbetsuppgifter: Kommunikativa uppgifter på Düsseldorfs 

officiella turistbyrå: turistinformation med kundkontakt, 
korrespondens, försäljning av konsertbiljetter etc. 

www.duesseldorf-tourismus.de 
 

Köln Tourismus 
Arbetsområde: Turistbyrå  

Arbetsuppgifter: Kommunikativa arbetsuppgifter på Kölns 
officiella turistbyrå, t ex marknadsföring och turistinformation 
med kundkontakt. Det är en förutsättning att du bor i Köln. 

www.koeln.de/tourismus/koelntourismus  
 

Leonardo Royal Hotel 
Arbetsområde: Fyrstjärnigt hotell vid shoppinggatan 

Königsallee i centrala Düsseldorf. 
Arbetsuppgifter: Omväxlande uppgifter på avdelningarna 
reception, restaurang/kök, house keeping och revenue. 

www.leonardo-hotels.de 
 
 

DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Arbetsområde: DLR i Köln är Tysklands nationella centrum 
för flyg och rymd. DLR är sysselsatta inom ett brett spektrum 
av forskning och utveckling inom flyg, rymd och energi.  

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som är 
intresserad av teknik/fysik/data. Tidigare praktikanter har bl a 

genomfört och analyserat simulationer. 
www.dlr.de 

 
AWO Düsseldorf 

Arbetsområde: AWO – Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf är en 
religiöst obunden organisation med verksamhet på skolor. 
Arbetsuppgifter: På förmiddagen hjälper praktikanten till i 
den vanliga undervisningen. Eftermiddagarna tillbringas på 

fritidsverksamheten. Här leker man med barnen, hjälper dem 
med läxorna, spelar spel etc. 

www.awo-duesseldorf.de 
 

AWO Berufsbildungszentrum 
Arbetsområde: AWO hjälper ungdomar mellan 16 och 25 år 

som inte har hittat en utbildningsplats efter skolan. På 
Berufsbildungszentrum kan de prova på olika yrkesfält. 

Arbetsuppgifter: Deltagande i ordinarie undervisning och 
aktiviteter, fungera som stödperson för deltagarna mm. 

www.awo-duesseldorf.de/ausbildung-und-
arbeit/berufsvorbereitung 

 
Caritasverband Düsseldorf 

Arbetsområde: Arbete med barn eller ungdomar på en skola. 
Arbetsuppgifter: Arbete med handledning av en 

socionom/kurator för socialt arbete på en skola i Düsseldorf 
där eleverna är mellan 11 och 16 år. Till arbetsuppgifterna hör 

organisering av utflykter, rollspel, stödsamtal mm. Du kan 
även jobba med yngre barn på en ”Offene Ganztagsschule”. 

www.caritas-duesseldorf.de 
 

Thomas-Schule 
Arbetsområde: Thomas-Schule är en sk "Europaschule", 

vilket innebär att de samarbetar med andra skolor i Europa 
och även erbjuder ett bilingualt program (italienska). Här går 

barn i klass 1-4. 
Arbetsuppgifter: Praktikanten fungerar som stöd i 

undervisningen och deltar i fritidsaktiviteter. 
www.thomas-schule.de 

 
Werner-von-Siemens-Realschule 

Arbetsområde: Skolan ligger centralt i Düsseldorf. Här 
undervisar en lärarstyrka på ca 30 lärare elever i klass 5-10. 

Arbetsuppgifter: Praktikanten integreras i undervisningen och 
i viss fritidsverksamhet (läxläsning, elevens val). 

www.rs-rethelstr.schulen.duesseldorf.de 
 

Freiherr-vom-Stein-Realschule 
Arbetsområde: Socialt arbete med barn och ungdomar på en 

skola i Düsseldorf.  
Arbetsuppgifter: Uppgifter under handledning av en 

socionom, t ex stödsamtal, förebyggande arbete. 
www.fvs-realschule.de 

 
Mayersche Buchhandlung 

Arbetsområde: Tysklands tredje största bokhandel 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som älskar 

litteratur och pratar bra tyska. 
www.mayersche.de  

 
Zonista 

Arbetsområde: Resebyrå i Dormagen som erbjuder 
skräddarsydda paketresor till Sverige och Skandinavien. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter, t ex kundkontakt. 
www.zonista.de 

 
Baby-Markt 

Se 16. MARKNADSFÖRING 

http://www.ikea.de/
http://www.spielwerk-shop.de/
http://www.musicstorekoeln.de/
http://www.forum-freies-theater.de/
http://www.clipper-medienwerkstatt.de/
http://www.duesseldorf-tourismus.de/
http://www.koeln.de/tourismus/koelntourismus/
http://www.dlr.de/
http://www.awo-duesseldorf.de/
http://www.caritas-duesseldorf.de/
http://www.fvs-realschule.de/
http://www.mayersche.de/
http://www.zonista.de/
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2. ARKEOLOGI / RESTAURERING 

 
LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Arbetsområde: LVR i Bonn är en myndighet, vars uppgift är 
att företa och övervaka utgrävningar, bärgning och 

restaurering av fornminneslämningar. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter på kontoret i Bonn för 

dig som studerar arkeologi. 
www.bodendenkmalpflege.lvr.de 

 
LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland 

Arbetsområde: LVR strax utanför Köln ägnar sig bl a åt 
registrering, dokumentering och restaurering av kulturminnen. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter i 
restaureringsverkstaden för dig som studerar restaurering. 

www.denkmalpflegeamt.lvr.de 
 
 

3. ARKITEKTUR / LANDSKAPSARKITEKTUR 

 
Ortner & Ortner - Baukunst 

Arbetsområde: Arkitektbyrå med filialer i Berlin, Wien och 
Köln som koncentrerar sig på kopplingen mellan arkitektur 
och konst. Kontoret får huvudsakligen sina uppdrag från 

vunna tävlingar. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för arkitektur- eller 

designstuderande. Du får vara med från konceptstadiet i 
tävlingar, bidra med egna idéer samt utföra skissarbete och 

visualiseringsuppdrag. 
www.ortner-ortner.de 

 
RKW – Architektur und Städtebau 

Arbetsområde: Düsseldorfs största arkitektbyrå 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för arkitekturstuderande. 

www.rkw-as.de 
 

FSW Landschaftsarchitekten 
Arbetsområde: Arkitektbyrå för landskapsarkitektur 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

landskapsarkitektur. Du knyts upp kring arbetet inför olika 
tävlingar, men får även hjälpa till med byggklara projekt. 

www.fswla.de 
 

Scape Landschaftsarchitekten 
Arbetsområde: Arkitektbyrå för landskapsarkitektur. Byrån 

grundades 2001 och driver många olika projekt inom området 
landskapsarkitektur. Det unga teamet tar gärna emot 

praktikanter. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

landskapsarkitektur (arbetsprover krävs). 
www.scape-net.de 

 
pslandschaft.de 

Arbetsområde: Arkitektbyrå för landskapsarkitektur i Köln 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

landskapsarkitektur (arbetsprover krävs). 
www.pslandschaft.de 

 
   

4. ARKIV / BIBLIOTEK 

 
Archiv des Jugendhauses Düsseldorf  

Arbetsområde: Arkiv i Düsseldorf knutet till katolskt 
ungdomsarbete. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar t ex 
arkivkunskap.  

www.jugendhaus-duesseldorf.de 
 

Henkel KGaA Konzernarchiv 
Arbetsområde: Storkoncernen Henkels egna arkiv 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar t ex 
arkivkunskap. 

 
Filmmuseum Düsseldorf 

Arbetsområde: Düsseldorfs filmmuseum grundades 1979. 
Dess bibliotek innehåller litteratur och andra medier om 

filmens historia, med tonvikt på film i Düsseldorf och NRW, 
filmproduktion, muséets utställningar mm. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter som rör det dagliga 
arbetet i biblioteket för dig som studerar till bibliotekarie. 

www.duesseldorf.de/kultur/filmmuseum 

 
 
5. BIOTEKNIK / BIOLOGI 

 
Universitätsklinikum Düsseldorf 

Arbetsområde: Instituten på universitetskliniken i Düsseldorf 
verkar inom en lång rad arbetsområden, däribland DNA, 

toxikologi, forensisk medicin och antropologi. Under länken 
”Direkt zu den Instituten” på hemsidan ser du hela bredden. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar kemi, 
biologi eller bioteknik. Vi ber dig rangordna de institut du 

finner mest intressanta. 
www.uniklinik-duesseldorf.de 

 
Solenis Technologies Germany 

Arbetsområde: Solenis är ett kemiföretag i Krefeld med 
kunder inom bl a pappersindustri, gas och gruvdrift. Företaget 
är indelat i avdelningar för mikrobiologi, vatten och organisk 

kemi.  
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som har 

studerat bioteknik eller kemi och har labbvana. 
www.solenis.com 

 
Charles River Biopharmaceutical Services 

Arbetsområde: Biotechföretag i Köln som bland annat ägnar 
sig åt utveckling av nya biotechprodukter. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar bioteknik 
och har labbvana. 
www.criver.com 

  
  

6. CONTROLLING / REDOVISNING / FINANS 

 
Naturstrom 

Arbetsområde: Företaget Naturstrom, med huvudkontor i 
Düsseldorf, är ett energibolag som erbjuder miljövänlig el. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter och projekt för dig 
med en studiebakgrund inom controlling, redovisning eller 

finansiering. Företaget välkomnar även praktikanter som har 
studerat marknadsföring eller miljövetenskap på avdelningen 

för produktmarknadsföring. 
www.naturstrom.de   

 
Vonovia 

Arbetsområde: Vonovia i Bochum är Tysklands ledande 
företag inom området fastighetsförvaltning.  

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 
redovisning, fastighetsekonomi eller finansiering. 

www.vonovia.de  

 
 
7. DESIGN / GRAFISK FORMGIVNING 

 
Ogilvy & Mather 

Arbetsområde: Reklambyrå; design, marknadsföring och 
kommunikation. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar grafisk 
design. 

www.ogilvy.de 
 

http://www.denkmalpflegeamt.lvr.de/
http://www.ortner-ortner.de/
http://www.rkw-as.de/
http://www.fswla.de/
http://www.pslandschaft.de/
http://www.jugendhaus-duesseldorf.de/
http://www.duesseldorf.de/kultur/filmmuseum
http://www.uniklinik-duesseldorf.de/humangenetik
http://www.solenis.com/
http://www.newlab.de/
http://www.naturstrom.de/
http://www.vonovia.de/
http://www.ogilvy.de/
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Markt und Design 
Arbetsområde: Grafisk design  

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter inom ovanstående 
område för dig som studerar design. För att kunna söka 

denna plats behöver man skicka in arbetsprover i digital form.  
www.marktunddesign.com 

 
Ortner & Ortner - Baukunst 

Se 3. ARKITEKTUR / LANDSKAPSARKITEKTUR 
 

 

8. EKONOMISK GEOGRAFI / STATISTIK 

 
Wirtschaftsförderungsamt Düsseldorf 

Arbetsområde: Regional utveckling. 
Wirtschaftsförderungsamt ägnar sig åt allt från rådgivning av 

nystartade företag till organisering av nätverksträffar och 
workshops. Olika avdelningar representerar de viktigaste 

branscherna, t ex biotech- och läkemedelsindustri. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

ekonomisk geografi, nationalekonomi eller statistik. Tidigare 
praktikanter har t ex analyserat branschutvecklingen och 

deltagit i olika event. 
www.duesseldorf.de/wirtschaftsfoerderung  

 
 

9. ELEKTROTEKNIK 

 
Ericsson/Ericsson Eurolab 

Arbetsområde: Telekommunikation. Ericsson Eurolab i 
Aachen ägnar sig åt forskning och utveckling. Ericsson i 

Düsseldorf ägnar sig åt bl a marknadsföring samt 
konstruktion av WCDMA/UMTS-nät.  

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för exempelvis 
systemvetare. 

www.ericsson.com 
 

Helmut Mauell 
Arbetsområde: Koncern inom elektroteknik-branschen som 
framställer styr- och regelsystem för industrianläggning och 

process. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter på olika avdelningar för 

dig som är elektroingenjör. 
www.mauell.com 

 
DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

Se 12. FYSIK 
 
 

10. FASTIGHETSEKONOMI 

 
Vonovia 

Se 6. CONTROLLING / REDOVISNING / FINANS 
 

Aengevelt Immobilien 
Arbetsområde: Fastighetsbolag som grundades 1910 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

fastighetsekonomi. 
www.aengevelt.com 

 
 

11. FYSIK 

 
DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

Arbetsområde: DLR i Köln är Tysklands nationella centrum 
för flyg och rymd. DLR är sysselsatta inom ett brett spektrum 
av forskning och utveckling inom flyg, rymd och energi. Efter 

en sammanslagning med den tyska rymdstyrelsen (DARA) 
1997 styr också DLR det tyska rymdprogrammet på uppdrag 

av den tyska regeringen. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete som innefattar 

programmering, simuleringar mm. DLR tar gärna emot 

exempelvis fysiker, elektroingenjörer, maskiningenjörer, 
flygingenjörer, maskiningenjörer och dataingenjörer. 

www.dlr.de 
 

Max-Planck-Institut für Eisenforschung 
Arbetsområde: Institutet, som till ena hälften finansieras av 

det tyska näringslivet och till den andra av tyska staten, 
bedriver interdiciplinär forskning kring järn, stål och liknande 

ämnen. Fysikaliska och kemiska processer och reaktioner 
samt utvecklandet av nya material står i centrum för 

verksamheten.  
Arbetsuppgifter: Projektarbete inom ovanstående område. 

Institutet välkomnar dig som studerar fysik, matematik, kemi, 
metallurgi och mekanik. 

www.mpie.de 
 

 

12. JURIDIK 

 
Kreutzer & Kreuzau 

Arbetsområde: Mindre advokatbyrå med familjär stämning 
som främst ägnar sig åt fastighetsrätt. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
juridik. Som praktikant har du möjlighet att följa med till 

rätten och hyresgästföreningen. 
www.immobilienrechtler.de 

 
Kreuzkamp & Partner 

Arbetsområde: Advokatbyrå med inriktning mot patent- och 
varumärkesrätt samt allmän affärsjuridik 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
juridik, t ex att göra rättsutredningar och skriva juridiska 
skrifter. Som praktikant har du möjlighet att följa med 

advokaterna till rätten samt delta i möten med klienter. Denna 
plats förutsätter att du behärskar tyska mycket väl i tal och 

skrift. 
www.kreuzkamp.com 

 
   

13. KEMI 

 
Henrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Arbetsområde: På universitetets naturvetenskapliga fakultet 
arbetar 18 professorer med undervisning och forskning inom 

kemi.  
Arbetsuppgifter: Forskningsprojekt för studenter med 

labbvana. 
www.chemie.hhu.de  

 
Max-Planck-Institut für Eisenforschung 

Se 11. FYSIK 
 

Universitätsklinikum Düsseldorf 
Se 5. BIOTEKNIK / BIOLOGI 

 
Solenis Technologies Germany 
Se 5. BIOTEKNIK / BIOLOGI 

 
 
14. LOGISTIK 

 
Sandvik 

Arbetsområde: Sandvik är en högteknologisk 
verkstadskoncern med avancerade produkter och en 
världsledande position inom områden som verktyg i 

hårdmetall och snabbstål. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 

logistik, industriell ekonomi eller marknadsföring. 
www.home.sandvik 

 

 

http://www.marktunddesign.com/
http://www.duesseldorf.de/wirtschaftsfoerderung/
http://www.ericsson.com/
http://www.mauell.com/
http://www.dlr.de/
http://www.immobilienrechtler.de/
http://www.kreuzkamp.com/
http://www.chemie.hhu.de/
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IKEA Distribution Services 
Arbetsområde: IKEAs distributionscentrum för 

Centraleuropa ligger i Dortmund. Härifrån skickas varor till ca 
220 IKEA-varuhus i 21 länder, t ex till Haparanda i norr, 
Sevilla i söder, Lissabon i väster och Novosibirsk i öster. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar     
t ex industriell ekonomi eller logistik. IKEA välkomnar även 

dig som studerar ekonomi, marknadsföring eller HR. 
www.ikea.de 

 
Deutsche Post DHL 

Arbetsområde: Stor tysk post- och logistikkoncern med 
520 000 anställda över hela världen. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete på huvudkontoret i Bonn för 
dig som studerar ekonomi, logistik eller industriell ekonomi. 

För denna plats är det en förutsättning att du är intresserad av 
förlängd praktik och pratar mycket bra tyska. 

www.dp-dhl.de 
 

  

15. MARKNADSFÖRING / FÖRETAGSEKONOMI 

 
Flokk 

Arbetsområde: Flokk är ett norskt företag som tillverkar och 
säljer väldesignade kontorsmöbler.  

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter och projekt på 
marknadsföringsavdelningen för dig som studerar 

marknadsföring.  
http://de.flokk.com    

 
IKEA 

Arbetsområde: Möbelvaruhus i Düsseldorf 
Arbetsuppgifter: Projektarbete på marknadsförings-
avdelningen för dig som studerar marknadsföring. 

www.ikea.de 
 

Kyocera Document Solutions 
Arbetsområde: Kyocera är en av marknadsledarna inom 

områdena laserskrivare och digitala kopieringsmaskiner. Från 
Düsseldorf styr företaget all försäljning och marknadsföring 

på den tyska marknaden.  
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

marknadsföring, t ex deltagande i marknadsföringskampanjer.  
www.kyoceradocumentsolutions.de  

 
Wirtschaftsförderungsamt Düsseldorf 

Arbetsområde: Wirtschaftsförderungsamt ägnar sig åt allt från 
rådgivning av nystartade företag till organisering av 

nätverksträffar och workshops. Praktiken görs på en 
avdelning som jobbar med startups. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar ekonomi. 
www.duesseldorf.de/wirtschaftsfoerderung 

 
Naturstrom 

Arbetsområde: Företaget Naturstrom, med huvudkontor i 
Düsseldorf, är ett energibolag som erbjuder miljövänlig el. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter och projekt på 
avdelningen för produktmarknadsföring för dig med 

studiebakgrund inom marknadsföring eller miljö. 
www.naturstrom.de  

 
Baby-Markt 

Arbetsområde: Baby-Markt är ett tyskt e-handelsbolag som 
existerar i 16 länder och har över 50.000 produkter i sitt 

sortiment. Den svenska nätbutiken pinkorblue.se i Dortmund 
söker en praktikant.  

Arbetsuppgifter: Arbete med med översättningar, 
kundtjänstärenden, sökoptimering mm.  

www.pinkorblue.se  
 

Sandvik 
Se 14. LOGISTIK 

16. MASKINTEKNIK 

 
Daimler 

Arbetsområde: På Daimler-verken i Düsseldorf tillverkas 
Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter samt CDK för 

Freightliner Sprinter. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 

maskinteknik. 
www.daimler.com 

 
ThyssenKrupp Presta SteerTec 

Arbetsområde: Presta SteerTec, som är en del av 
ThyssenKrupp Automotivs, utvecklar och 

tillverkar styraggregat för personbilar, lastbilar, bussar och 
specialfordon. Daimler Benz och SAAB hör till storkunderna.  

Arbetsuppgifter: Projektarbete för maskiningenjörer. 
www.thyssenkrupp-presta.com 

 

DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Se 11. FYSIK 

 

  

17. MEDIA / JOURNALISTIK / FOTO 

 
Nordis – Agentur für Kommunikation 

Arbetsområde: Marknadsföringsagentur i Essen med 
tyngdpunkt på Skandinavien, därtill uppdrag från 

skandinaviska kunder på den tyska marknaden. Nordis ger ut 
Svenska Handelskammarens tidning Schweden Aktuell. 

Arbetsuppgifter: Redaktionellt arbete med Schweden Aktuell, 
skriva artiklar till en Skandinavienportal mm. Fördelen med 
denna plats är att du får skriva många texter och notiser som 

publiceras i tidningen eller på portalen. 
www.nordis.biz 

 
NRZ die Neue Ruhr/Rhein Zeitung 

Arbetsområde: NRZ i Essen tillhör den stora 
mediakoncernen WAZ Mediengruppe. Dagstidningen läses i 

Rheinland och Ruhrområdet och har en upplaga på ca 
120 000 ex. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
media eller fotografi. 

www.derwesten.de/nrz 
 

General-Anzeiger Bonn 
Arbetsområde: En regional dagstidning för staden Bonn. 
Arbetsuppgifter: Varierande fotouppgifter för dig som 

studerar fotografi och/eller har jobbat som pressfotograf. 
www.general-anzeiger-bonn.de 

 
Medienwerkstatt Clipper 

Arbetsområde: Medienwerkstatt Clipper är en del av 
föreningen "Aktion & Kultur mit Kindern". Här får barn och 
ungdomar veta mer om TV och film samt jobba med projekt. 
Arbetsuppgifter: Som praktikant har du en handledande roll i 
produktionen av en film, från manuskript till inspelning. Det 

är en fördel om du har en utbildning inom media, har studerat 
filmvetenskap eller spelar in film på din fritid. 

www.clipper-medienwerkstatt.de 
 
 

18. NATIONALEKONOMI 

 
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 

(DEG) 
Arbetsområde: DEG är dotterbolag till KfW Bankengruppe 

med kontor i Köln. Syftet med verksamhet är att hjälpa 
privata företag som vill investera i utvecklingsländer. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig med mycket goda 
kunskaper i tyska som studerar nationalekonomi och 

eventuellt också statsvetenskap. Tidigare studenter arbetade 

http://www.ikea.de/
http://www.dp-dhl.de/
http://de.flokk.com/
http://www.ikea.de/
http://www.kyoceradocumentsolutions.de/
http://www.duesseldorf.de/wirtschaftsfoerderung
http://www.naturstrom.de/
http://www.pinkorblue.se/
http://www.daimlerchrysler.com/
http://www.infokontor.de/
http://www.nordis.biz/
http://www.general-anzeiger-bonn.de/
http://www.clipper-medienwerkstatt.de/
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med finansiell utvärdering av projektföretag, projekträkningar, 
finansiell analys mm. 

www.deginvest.de 
 

Wirtschaftsförderungsamt Düsseldorf 
Se 8. EKONOMISK GEOGRAFI / STATISTIK 

 
Industrie- und Handelskammer zu Köln (IHK) 

Arbetsområde: Industri- och Handelskammeren i Köln 
hjälper företag och privatpersoner med allt från utbildning 

och vidareutbildning till politiska och juridiska aspekter av att 
starta företag. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
nationalekonomi och har mycket goda förkunskaper i tyska. 

www.ihk-koeln.de 
 

 

19. PEDAGOGIK 

 
Werner-von-Siemens Realschule 

Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 
 

Caritasverband Düsseldorf 
Arbetsområde: Arbete på en skola genom hjälporganisationen 

Caritas. 
Arbetsuppgifter: Du som studerar till lärare har möjlighet att 
hjälpa till som pedagog på en skola i Düsseldorf. En stor del 

av arbetet sker utanför klassrummet. 
www.caritas-duesseldorf.de 

 
AWO Düsseldorf 

Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 
 

Thomas-Schule 
Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 

 
 

20. PERSONAL / HR  

 
SECURITAS 

Arbetsområde: Världens största säkerhetsföretag med 250 000 
anställda i mer än 30 länder. Securitas har kontor i Düsseldorf 

och i Essen. 
Arbetsuppgifter: Personalavdelning/Human Resourses, 
diverse administrativa uppgifter men även projektarbete. 
Företaget tar också emot dig som studerar data och IT. 

www.securitas.de 
 

Poolia 
Arbetsområde: Svenskt rekryterings- och bemanningsföretag 

som finns representerat i Sverige, Finland och Tyskland. 
Arbetsuppgifter: Du är delaktig i rekryteringsprocessen och 

får behandla kandidaters ansökningshandlingar och göra 
profilbeskrivningar. Företaget tar gärna emot dig som studerar 

HR, ekonomi eller affärsjuridik. 
www.poolia.de  

 
 

21. PRODUKTION 

 
SCA Hygiene Products 

Arbetsområde: Den svenskägda koncernen SCA producerar 
bl a hygienprodukter och förpackningar. På 

produktionsanläggningen i Neuss arbetar ca 500 anställda. 
Här tillverkas bl a näsduken Tempo. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar 
produktion, t ex att analysera och optimera processer. 

www.sca.com 
 

 
 
 

22. SOCIALT OCH IDEELLT ARBETE  

 
Caritasverband Düsseldorf 

Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 
 

Berufsbildungszentrum 
Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 

  
Freiherr-vom-Stein-Realschule 
Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 

 
 

23. SPORT 

 
Stadtsportbund Düsseldorf (SSB) 

Arbetsområde: SSB är ett förbund för samtliga 
sportföreningar i Düsseldorf. Förbundet informerar invånarna 

om stadens sportutbud, organiserar kurser och 
vidareutbildingar samt sportaktiviteter för barn och ungdomar 

(Sport vor Ort).  
Arbetsuppgifter: Här kombineras organisering av sportevents 
med praktiskt deltagande i Sport vor Ort. Det är en fördel om 

du har en utbildning inom idrott eller engagerat dig i sport. 
www.ssbduesseldorf.de 

 
Jever Skihalle Neuss 
Arbetsområde: Skidhall 

Arbetsuppgifter: För dig som har arbetat som skidlärare finns 
möjlighet att praktisera på Tysklands första inomhushall för 
skidåkning. Jever Skihalle Neuss erbjuder snowboard- och 

skidskola för barn, ungdomar och vuxna. 
www.allrounder.de  

 
 

24. SPRÅK 

 
Naumann & Göbel 

Arbetsområde: Naumann & Göbel är ett förlag i Köln som 
ägnar sig åt massproduktion av böcker inom många olika 

områden, t ex mat & dryck, teknik, resor och hälsa. 
Arbetsuppgifter: För denna praktikplats ligger tyngdpunkten 

på organisation, kvalitetskontroll och satskontroll. Det är 
viktigt att du har studerat tyska på universitetsnivå, är 

noggrann och klarar av att utföra repetitiva uppgifter. Med lite 
tur på uppdragsfronten kan du även få pröva dina vingar som 

översättare. 
www.naumann-goebel.de 

 
Parragon 

Arbetsområde: Parragon är världens största förlag för 
populärvetenskapliga faktaböcker. De ger även ut kokböcker 

och barnböcker. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
språk på universitetsnivå och vill testa att jobba på förlag. 

www.parragon.com/de 
 

Nordis – Agentur für Kommunikation 
Se 17. MEDIA / JOURNALISTIK / FOTO 

 
 

25. STATSVETENSKAP / IR 

 
Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat Internationaler 

Austausch 
Arbetsområde: Avdelningen ”Internationaler Austausch“ 
ansvarar för verksamhet i Nordrhein-Westfalen som rör 

internationella skolutbyten.  
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
statsvetenskap/internationella relationer på ett referat som  

bl a ansvarar för internationella utbyten, tyska skolor i andra 
länder och internationella kontakter. 

www.brd.nrw.de/organisation/abteilung4/43/  

http://www.deginvest.de/
http://www.ihk-koeln.de/
http://www.caritas-duesseldorf.de/
http://www.poolia.de/
http://www.sca.com/
http://www.ssbduesseldorf.de/
http://www.allrounder.de/
http://www.naumann-goebel.de/
http://www.parragon.com/de
http://www.brd.nrw.de/organisation/abteilung4/43/
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Bezirksregierung Düsseldorf – Geschäftsstelle für  
EU-Projekte 

Arbetsområde: Avdelningen för EU-projekt bistår lärarkåren 
med information, expertis och projekthandledning kring 
utbildningsmöjligheter och utbildningsprojekt inom EU. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
statsvetenskap/internationella relationer. 

www.brd.nrw.de/organisation/abteilung4/45/ 
 

Europe Direct Informationszentrum Köln 
Arbetsområde: Europe Direct är EU:s kontaktcentrum, vars 
uppgift är att svara på frågor om EU i regionen Köln/Bonn.  

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter i form av 
korrespondens, marknadsföring av events och 

kontorsuppgifter för dig som studerar statsvetenskap. 
www.ize-koeln.de 

 

Europe Direct Informationszentrum Duisburg 
Arbetsområde: Europe Direct bedriver även verksamhet i 

Duisburg, där de informerar och svarar på frågor om EU och 
europeiska projekt. 

Arbetsuppgifter: Se ovan 
www.duisburg.de/europe-direct 

 

Nordis – Agentur für Kommunikation 
Se 17. MEDIA / JOURNALISTIK / FOTO 

 
 

26. SYSTEMVETENSKAP / DATATEKNIK / IT 

 
till.net 

Arbetsområde: IT-företag i Köln som arbetar med 
företagsbaserade IT-lösningar och E-Commerce. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter inom området data/IT. 
www.till.net 

 
DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

Se 12. FYSIK 

 
 
27. TEXTIL 

 
C&A 

Arbetsområde: Ett av Europas ledande detaljhandelsföretag  
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar till t ex 

textilingenjör. 
www.cunda.de 

 
Textiltechnisches Institut (TTI) 

Arbetsområde: TTI i Wuppertal ägnar sig bl a åt 
kvalitetskontroll och tester av fibrer och vävnader 

(mode/teknisk textil). 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar till t ex 

textilingenjör. 
www.tti.de 

 
Review 

Arbetsområde: Review är ett modeföretag som hör till den 
stora kedjan Peek & Cloppenburg. 

Arbetsområde: Projektarbete för dig som studerar till 
textilekonom och har ett stort intresse för mode. 

www.review-fashion.de 
  
 

28. TURISM / HOTELL 

 
Polarkreis-Reisen 

Arbetsområde: Liten resebyrå i Castrop-Rauxel. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter inom turism. 

www.polarkreis-reisen.de 
 
 

Zonista 
Arbetsområde: Resebyrå i Dormagen som erbjuder 

skräddarsydda paketresor till Sverige och Skandinavien. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter, t ex kundkontakt. 

www.zonista.de 
 

Düsseldorf Tourismus 
Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 

 
Köln Tourismus 

Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 
 

Nordis – Agentur für Kommunikation 
Se 17. MEDIA 

 
Leonardo Royal Hotel 

Se 1. ALLMÄNNA PLATSER 
 
 

29. VÅRD / LOGOPEDI / FYSIOTERAPI 

 
HELIOS Klinikum Krefeld 

Arbetsområde: HELIOS i Krefeld utanför Düsseldorf är ett 
av Tyskland mest moderna sjukhus. Även HELIOS i Hüls tar 

emot praktikanter. 
Arbetsuppgifter: Arbete för dig som studerar medicin, t ex på 
avdelningarna Innere Medizin, Anästhesie och Zentrum für 

Kinder- und Jugendmedizin. 
www.helios-kliniken.de/klinik/krefeld 

 
Krankenhaus Porz am Rhein 
Arbetsområde: Sjukhus i Köln 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter på olika avdelningar på 
sjukhuset.  

www.khporz.de 
 

Neurologisches Interdisziplinäres Behandlungszentrum 
(NIB) 

Arbetsområde: Behandlingscentrum inom neurologi för 
patienter som exempelvis drabbats av en hjärtattack, 

nervsjukdom eller hjärnskada. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter med patientkontakt för 

dig som studerar till t ex logoped. 
www.nib-koeln.de 

 
Logopädische Praxis Oliver Linde 

Arbetsområde: Privat logopedmottagning där barn, ungdomar 
och vuxna med olika tal-, språk- och röstproblem behandlas. 

Oliver Linde gör även hembesök. 
Arbetsuppgifter: Deltagande vid behandling av patienter med 

olika problem. 
www.oliverlinde.com 

 
Kursraum 

Arbetsområde: Kursraum i Köln ger kurser i yoga och pilates. 
I en angränsande mottagning för fysioterapi erbjuds bl a 

sjukgymnastik, massage, osteopati och andra 
behandlingsmetoder.  

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som är utbildad 
inom sjukgymnastik, friskvård, yoga eller liknande. 

sondermann.koeln   
 
 

30. VÄG OCH VATTEN / ENERGI / MILJÖ  

 
Implenia 

Arbetsområde: Implenia är en internationell byggkoncern 
med projekt över hela världen. I Düsseldorf har de ansvarat 

för att bygga en helt ny tunnelbanelinje. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för väg- och vatteningenjörer. 

www.implenia.com 
 

http://www.brd.nrw.de/organisation/abteilung4/45/
http://www.ize-koeln.de/
http://www.duisburg.de/europe-direct
http://www.till.net/
http://www.cunda.de/
http://www.tti.de/
http://www.review-fashion.de/
http://www.stenaline.de/
http://www.zonista.de/
http://www.helios-kliniken.de/klinik/krefeld
http://www.khporz.de/
http://www.nib-koeln.de/
http://www.oliverlinde.com/
http://sondermann.koeln/
http://www.implenia.com/
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Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft 
(DEG) 

Arbetsområde: DEG har kontor i Köln. Syftet med 
verksamhet är att hjälpa privata företag som vill investera i 

utvecklingsländer. 
Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig med mycket goda 

kunskaper i tyska som studerar företagsekonomi, gärna med 
komplettering/inriktning väg- och vatten/samhällsbyggnad 

eller energi/miljö. 
www.deginvest.de 

 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 

Arbetsområde: Tvärvetenskapliga forskningsprojekt rörande 
klimat, miljö och energi. 

Arbetsuppgifter: Projektarbete för dig som studerar t ex 
miljöteknik eller energisystem.  

www.wupperinst.org 
 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) 

Arbetsområde: LANUV i Essen bedriver epidemiologiska 
studier rörande tungmetaller, PBC, dioxiner och tioxiner mm. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar  
t ex miljöteknik eller miljö- och hälsoskydd. 

www.lanuv.nrw.de 
 
 

Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Arbetsområde: Arbete med frågor rörande klimat, energi och 

miljö. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar  

t ex miljöteknik eller miljö- och hälsoskydd. 
www.duesseldorf.de/umweltamt 

 
DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

Arbetsområde: På DLR i Köln finns ett forskningscentrum 
som bl a är specialiserade på solenergi. 

Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för dig som studerar 
exempelvis energi- och miljöteknik. 

www.dlr.de/sf  
 

Verband Deutscher Papierfabriken e.V. (VDP) 
Arbetsområde: Till VDP hör 104 företag som verkar inom 
den tyska pappersindustrin, Europas största. Förbundet i 

Bonn representerar över 90 procent av branschen. 
Arbetsuppgifter: Varierande uppgifter för en jägmästare inom 

något av följande områden: råvaror (primärfibrer), fibrer, 
pappersmassa. 

www.vdp-online.de 
 

Naturstrom 
Se 15. MARKNADSFÖRING / FÖRETAGSEKONOMI 

 
 

 

 
 

Har du frågor? Kontakta Malin Carlstedt på Internationella Skolorna Düsseldorf. 

Tel: 0049-211-86814247 / Mail: info@is-duesseldorf.com 

 

Mer information om Tyska i praktiken och samtliga praktikplatser hittar du även på vår hemsida: 

www.is-duesseldorf.com/tyska-i-praktiken    

http://www.deginvest.de/
http://www.wupperinst.org/
http://www.lanuv.nrw.de/
http://www.vdp-online.de/
http://www.is-duesseldorf.com/tyska-i-praktiken

