STIPENDIUM FÖR PRAKTIK VID SVENSKA
HANDELSKAMMAREN I LONDON
Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur utlyser i samarbete med Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet ett stipendium för att erbjuda unga, kreativa affärsbegåvningar möjligheten att
fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer vid den Svenska
Handelskammaren i London.
Som stipendiat kommer du att under ett år att aktivt delta i arbetet vid Handelskammaren inom alla
dess arbetsområden såsom medlemsverksamhet, business research och evenemangsplanering,
samt vid behov bidra med innehåll till Handelskammaren medlemstidning The LINK. Du kommer att
vara delaktig i kontaktskapande aktiviteter och seminarier inte minst genom Handelskammarens
många årliga evenemang. Vidare kommer du att driva Handelskammarens underorganisation
Young Professionals för yrkesarbetande i åldern 25-35 år. Under din tid som stipendiat i London
förväntas även att du tar aktiv del i Handelshögskolans alumniverksamhet i London. Du kan läsa mer
om Handelskammarens verksamhet på hemsidan www.scc.org.uk.
Du som söker skall vara initiativrik, inneha en god social kompetens och ha visat prov på framåtanda.
Du skall vid praktikperiodens inledning ha avslutat det andra året på kandidatprogrammet i ekonomi
eller nyligen slutfört studierna på detta program. Som stipendiat måste du besitta goda kunskaper i
både engelska och svenska. Lätthet att formulera sig i tal och skrift är ett krav.
Stipendiesumman uppgår till 200 000 kronor och tillträde för tjänstgöringen sker i början av juni 2018.
Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2018/2019 är den 15 december 2017. Du mailar din ansökan till
Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se.
Ett första urval av sökanden görs till personliga intervjuer. Representanter för Handelskammaren
kommer till Handels för att träffa ca 10 studenter. Intervjun sker på svenska/engelska och tar ca en
timme. De är planerade till januari/februari 2018.
Ansökan skall innehålla ditt CV, studiemeriter samt en redogörelse för tänkta framtida karriärval och
vilken betydelse en praktikperiod vid Handelskammaren i London har för dessa framtidsplaner.
Denna redogörelse skall vara skriven på engelska.
För mer information om stipendiet, ansökningsförfarandet eller Handelskammarens verksamhet,
vänligen kontakta Ulla Nilsson, Managing Director på telefon +44 (0)20 7224 8001 eller via e-mail
nilsson@scc.org.uk.

