Stiftelsen Svensk Franska Språkfonden
Stipendium Traineetjänst på
Svenska Handelskammaren i Frankrike

Är du intresserad av en unik möjlighet att arbeta ett år i Paris?
Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden har som syfte att främja handeln mellan Sverige och Frankrike och erbjuder
varje år unika stipendier för att fördjupa kunskaperna i det franska språket med inriktning på affärsfranska och den
franska affärskulturen samt för att öka kännedomen om Frankrike.
Inom ramen för Stiftelsens stipendieprogram och målsättning att bidra till framgång i de svensk-franska affärerna
erbjuds nu en ettårig traineeplats på Svenska Handelskammaren i Frankrike riktad till unga kreativa
affärsbegåvningar som önskar fördjupa sina kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter av fransk affärskultur,
franskt management och ledarskap samt det franska affärsspråket.
__________________________________________________________________________________________
Som stipendiat kommer du att aktivt delta i Svenska Handelskammaren i Frankrikes globala arbete med
affärsutveckling, handels- och främjandeaktiviteter. Du kommer dessutom att få tillgång till ett unikt nätverk av
beslutsfattare inom det svensk-franska näringslivet.
Din roll blir att, bland annat, arbeta med programläggning och genomförande av relevanta affärsinriktade aktiviteter
som seminarier, företagsbesök och nätverksuppbyggande event. Du kommer vidare att få arbeta med marknadsföring,
försäljning och utförande av tjänster som vi erbjuder inom ramen för Handelskammarens svenska affärscentrum –
företagsregistreringar, kontorsuthyrning, konferensverksamhet och affärsevent. Du kommer att ha en viktig roll
gällande Handelskammarens kommunikation och ha som en huvuduppgift att ansvara för Handelskammarens hemsida,
sociala medier, CRM och svensk-fransk pressbevakning. En annan huvuduppgift är att ansvara för Young Professionals
(YP), Handelskammarens professionella nätverk för unga yrkesverksamma svensk-franska talanger. I ditt YP-ansvar
ingår kontakter med detta nätverk, arbete med medlemsrekrytering, partnerskap med företag och franska
organisationer samt relationsuppbyggande aktiviteter.
Du kommer att ta del av Handelskammarens affärsträffar och utveckla din kompetens inom fransk-svenskt
management. Detta kommer att ge dig djupträning i franska språket, fransk affärskommunikation, fransk management,
argumentations- och förhandlingsteknik, samt kunskaper om de fransk-svenska kulturskillnaderna.
Du måste vara initiativrik och ha visat prov på kreativitet och god entreprenörsanda, vara målinriktat, en god
kommunikatör och ha management, försäljnings- och marknadsförings kompetens. Du bör ha avslutat din Bachelor
eller Master på högskola eller universitet. Du måste kunna uttrycka dig väl på svenska, franska och engelska i tal och
skrift.
Stipendietjänsten tillsätts den 1 september 2019 för ett år.
Stipendiesumman utbetalas i form av en lön varje månad motsvarande 1 521 € brutto per månad.
Ansökan med CV och ett personligt brev på franska där du berättar om dig själv, dina kvalifikationer och eventuella
affärserfarenheter, dina målsättningar och dina intressen skickas till Katarina Lööf, Svenska Handelskammaren i
Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 30 april 2019. Urvalsprocessen kommer att pågå löpande.
Det slutliga valet av stipendiat åligger Svenska Handelskammaren i Frankrike och Stiftelsen Svensk Franska
Språkfonden. För mer info om fonden, vänligen besök hemsidan: https://www.svenskfranskasprakfonden.com/
Ytterligare information om Svenska Handelskammarens verksamhet finner du på www.ccsf.fr

