Utlysning av nytt Stipendie
Foreign Trade Award
Utrikeshandelsstipendiet från
Stipendifonden för Utlandsungdom
͠
Svenska Handelskammaren i Frankrike
Är du intresserad av en unik möjlighet att arbeta ett år i Paris och bland annat delta i att utveckla en ny
tjänst som riktar sig till svenska innovativa företag, entreprenörer och start-ups inom den nya
ekonomin? Då har du chansen att söka ett alldeles nytt stipendie som erbjuds av Stipendiefonden för
utlandsungdom i samarbete med Svenska Hanelskammaren i Frankrike. Med en ettårig placering vid
Svenska Handelskammaren i Frankrike, kommer du att få tillgång till ett unikt nätverk av beslutfattare
inom det svensk-franska näringslivet.

I syfte att bidra till en större framgång i de svensk-franska handelsutbytet inom den nya ekonomin utlyser
Stipendiefonden för utlandsungdom i samarbete med Svenska Hanelskammaren i Frankrike stipendiet
”Foreign Trade Award”. Stipendiet syftar också till att ge unga, kreativa, framtida svensk-franska
studenter (ingenjör, MBA, Markandsföring eller liknande), insikt i managment och affärskultur i Frankrike.
Frankrike raknkas på 3:e plats, efter USA och Japan, på listan över de mest innovativa länder i världen,
mätt i antal patenter, internationella framgångar och inflytande. Nämnas kan bl.a uppfinningar inom.:
uppkopplade föremål, 3D skrivare, robotar, drönare... Ekosystemet för entreprenörskap och innovation i
Frankrike erbjuder en fantastiskt platform för nytänkande företag och teknologi. Detta gäller även för
utländska företag. Den franska regeringen satsar nu stort på att locka till sig utländska investerare och
talanger. Landet har som ambition att bli en världsledande hub för entreprenörskap och start-up företag.
Det händer mycket innom detta område just nu. Därför vill Svenska Handelskammaren i Frankrike kunna
erbjuda svenska företag skräddarsydd vägledning och hjälp på ”French-Techmarknaden” för att kunna ta
del av de många affärsmöjligheter som nu skapas.


12 000 start-ups finns i Paris med omnejd vilket är mer än London och Berlin



Digitaliseringsekonomin i Frankrike motsvarar redan 5,5 % av franska BNP



Facebook och Google har båda valt att etablera sina europeiska huvudkontor och F&Ucentrum i
Paris, bland annant inom IT och artificiell intelligens



Vid senaste CES i Las Vegas var Frankrike på andra plats, efter Kina, av de nationer med flest
deltangande start-ups: Withings, Parrot, Dixvins, Devialet, Lima, Djit...



Frankrike var den nation med störs deltagande vid Mobile World Congress i Barcelona 2016

ARBETSUPPGIFTER
Som stipendiat blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att identifiera och bygga nätverk inom det franska
innovation/entreprenörskap/start-up-ekosystemet: företag, affärsmöjligheter, kluster, branscher,
inkubatörer, myndigheter, regelverk, bidrag, oppinionsbildare, beslutsfattare, forum, mässor och
utställningr, fackpress och media etc. Vidare kommer du även att ansvara för marknadsföring och
kommunikation gentemot svenska företag för att skapa kännedom om Handelskammarens tjänster och
informera om potentialen som den franska marknaden erbjuder start-ups och entreprenörer. Du kommer
också att tillsammans med Handelskammarens andra stipendiat jobba med JCC, vårt nätverk av unga
yrkesverksamma svensk-franska talanger.
Stipendiet innebär att du får en ersättning motsvarande en lön på 1 500 € brutto per månad.

PROFIL / KOMPETENS
Stipendiet riktar sig till dig som är svensk ingenjör, MBA, Markandsföringstudent (eller liknande) eller
nyutexaminerade sådana. Ditt intresse för teknik och digitalalösningar är mer än stort likaså ditt intresse
för internationalisering av företag, management och marknadsföring. Din entreprenörsanda är given och
du har en naturlig begåvning för kreativt tänkande! För att kunna driva ditt uppdrag med största framgång
har du en bra nivå på franska, både i tal och skrift.

ANSÖKAN
Stipendietjänsten tillsätts den 1 september 2017.
Ansökan bestående av CV och personligtbrev på franska skickas till Katarina Lööf, Svenska
Handelskammaren i Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 9 maj.
Det slutliga valet av stipendiat åligger Svenska Handelskammaren i Frankrike och Stipendifonden för
Utlandsungdom.

