Svenska Handelskammaren i Nederländerna söker 2
praktikanter för vårterminen 2021, 25 januari– 11 juni 2021
Svenska Handelskammaren i Nederländerna tillhandahåller en dynamisk nätverksplattform för att främja
samarbetet mellan Svenskt och Nederländskt näringsliv. För VT 2021 erbjuder vi två praktikplatser till drivna
och motiverade studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning.
Praktikplats 1: Event och Program Management
Denna praktikplats innefattar att:
Assistera i programplanering och utförande av Handelskammarens events.
Marknadsföra Handelskammarens aktiviteter samt kontakt med potentiella nya medlemmar till YP och
Handelskammaren.
Stödja kontoret med administrativa uppgifter.
Delta vid möten med samarbetspartners.
Representera Handelskammaren vid diverse event.
Ansvara för utformning och genomförande av YP:s events, medlemsadministration samt koordinering av YP:s
kommittésammanträden.
Som praktikant ingår du i projektgruppen för YP (Young professionals)
Till denna praktikplats söker vi en student gärna inom ekonomi
Praktikplats 2: Marknadsföring och Kommunikation
Denna praktikplats innefattar att:
Utveckla och implementera Handelskammarens strategi för kommunikation och sociala medier.
Marknadsföra Handelskammarens aktiviteter via hemsida och sociala medier.
Utforma Handelskammarens och YP:s nyhetsbrev, inbjudningar och informationsmaterial.
Skapa digitalt marknadsföringsmaterial för kammarens olika event och nyheter.
Underhålla digitalt medlemsregister samt andra administrativa uppgifter.
Som praktikant ingår du i projektgruppen för YP (Young professionals) med markandsförings- och
kommunikationsansvar
Till denna praktikplats söker vi en marknadsföringsorienterad student med intresse för grafisk design och erfarenhet av sociala
medier.
Allmänna villkor
Svensk medborgare.
Goda språkliga kunskaper i svenska och engelska.
Praktikanten ska vara inskriven som student.
Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes
utbildningsinriktning.
Praktikanten ska vara försäkrad.
Ingen ersättning utgår för praktikperioden & praktikanten förväntas själv ordna boende. Vi rekommenderar att du söker tillgängliga
stipendier och/eller CSN för din praktik.

Besök gärna vår hemsida för mer information om Svenska Handelskammaren i Nederländerna: www.swedishchamber.nl

Ansökningsbrev samt CV med motivering till vilken praktikplats du önskar skickas
till: info@swedishchamber.nl med rubriken: Praktikansökan VT21

Sista ansökningsdatum för VT 2021: 1 Oktober 2019

Vi ser fram emot din ansökan!

