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Pressmeddelande
Diplomat Communications rekryterar tre nya juniorkonsulter
Diplomat Communications har rekryterat Lisa Erkander, Jakob Apéria och Jakob Nilsson
till bolagets internship-program under hösten.
Satsningen har funnits sedan våren 2011, och löper i två omgångar per år.
– Vi använder ett ambitiöst, avlönat internship-program för att attrahera och utvärdera de
bästa talangerna. Programmet ökar kontinuerligt i popularitet, och det stora intresset vittnar
om att Diplomat Communications är en av branschens mest attraktiva arbetsplatser även för
juniora konsulter, säger Sonja Rasin, VD på Diplomat Communications.
Jakob Apéria är 23 år och har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har arbetat
med Svensk Hållbarhetsranking och är intresserad av samhällsfrågor och politik.
- Jag hoppas att tiden på Diplomat ska ge en grundläggande förståelse för hur
konsultbranschen fungerar. Kurserna jag läst på Handels är mycket teoretiska, och det är
intressant att nu se hur det fungerar i praktiken, säger Jakob Apéria.
Lisa Erkander är 25 år och har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala Universitet,
och arbetslivserfarenhet bland annat från Regeringskansliet, där hon svarade på frågor riktade
till statsminister Stefan Löfven.
- Jag brinner för det politiska landskapet, och tycker att kommunikation är spännande men har
tidigare bara jobbat statligt. Att få testa nya områden hos en privat aktör ger fler möjligheter,
och det känns roligt att Diplomat satsar på sina interns, säger Lisa Erkander.
Jakob Nilsson är 22 år och har studerat juridik och nationalekonomi i Lund. Han är
ordförande för Moderata Studenter vid Lunds Universitet och ledamot i MUF Skånes
distriktsstyrelse. Han har tidigare jobbat som kommunikationsassistent på Handelshögskolan.
- Det känns roligt att få jobba med kommunikation, i gränslandet mellan politiken och
näringslivet som är mina största intressen, säger Jakob Nilsson.
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Diplomat Communications är en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare. Byrån
arbetar med strategisk rådgivning och operativa insatser inom Corporate Communications,
Public Affairs och finansiell kommunikation. Diplomat Communications grundades 2003.
YouMe Agency, en varumärkesbyrå som verkar i gränslandet reklam och PR, grundades 2010.
repeat.studio, en byrå som arbetar med digital transformation, grundades 2016. Diplomat
Communications, YouMe Agency och repeat.studio utgör gemensamt Diplomatgruppen.
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