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Infoblad 

Tysk-svenskt Talangprogram 

Som partner för det tyska och svenska näringslivet driver Tysk-Svenska 

Handelskammaren (TSHK) ett exklusivt talangprogram tillsammans med utvalda 

medlemsföretag och universitet i Sverige och Tyskland. 

Bakgrund 

För att stötta våra medlemmar i den dagliga utmaningen att hitta och binda kvalificerad personal 

med spetskompetens på en internationell arbetsmarknad och på så vis aktivt främja ett djupare 

tysk-svenskt utbyte driver Tysk-Svenska Handelskammaren sedan 2014 ett bilateralt 

talangprogram.  

Syftet är att förmedla upp till tio högt begåvade studenter per år med antingen ekonomiskt eller 

tekniskt orienterade studier från utvalda universitet och högskolor i Tyskland respektive Sverige 

för en praktik vid ett av medlemsföretagens kontor i Sverige respektive Tyskland. Studenterna 

ska studera på masternivå och tilldelas en mentor på ledningsnivå hos företaget. Utbytet kan ske 

i form av praktik eller examensarbete. 

Deltagandet är ej bindande för medverkande medlemsföretag utan avgörs ad hoc beroende på 

om en lämplig kandidat kan matchas till företagets aktuella behov. 

I Handelskammarens talangprogram ingår finansiellt stöd till studentens rese-, levnads- och 

kvalificeringskostnader. 

Ramvillkor 

▪ Praktiken ska omfatta minst tre och max sex månader 

▪ Studenterna ska vara inskrivna på ett tekniskt eller ekonomiskt mastersprogram på 

något av partneruniversiteten 

▪ Studenterna ska ha åtminstone baskunskaper i tyska resp. svenska 

▪ Studenten får en mentor på ledningsnivå 

▪ Praktikantlön utgår 

▪ En ansökningsrunda om året 

▪ Antalet praktikplatser som står tillförfogande är inte fast utan beror på företagens 

aktuella behov 

 



 

 

2 / 2 

Vad krävs av partnerföretagen? 

Handelskammaren tar inte ut någon avgift för praktikantförmedlingen. Företaget åtar sig att 

betala ut lön till studenten motsvarande praktiklön samt att hantera intervjuer och 

avtalsadministrationen med studenten. Urvalsprocessen av praktikanterna sker i nära 

avstämning med handelskammaren. Därutöver är en viktig förutsättning för att delta i 

programmet att företaget kan tillhandahålla en mentor på ledningsnivå. 

 

Partneruniversitet Partnerföretag bl.a. 

Kungliga Tekniska Högskolan (SE) 

Chalmers Tekniska Högskola (SE) 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 

(SE) 

Linköpings Universitet (SE) 

Technische Universität München (DE) 

Karlsruher Institut für Technologie (DE) 

Technische Universität Berlin (DE) 

Remondis Service International (DE) 

Robert Bosch (DE) 

SAP (DE) 

Volkswagen (DE) 

AB Electrolux (SE/DE) 

AB Volvo (SE/DE) 

Din Bil (SE) 

Uniper (SE) 

 

Tidsplan för stipendieprogrammet 

Sept lansering gentemot studenterna 

31 okt ansökningsstopp 

Nov-dec urval av kandidater, ev. intervjuer (TSHK/partnerföretag) 

Dec-jan besked om ev. praktikplats meddelas 

 

Kontakt Tysk-Svenska Handelskammaren 

Anna Jarmuth 

Projektledare 

Tel +46 8 665 18 63 

anna.jarmuth@handelskammer.se  

SE: www.handelskammer.se/talangprogram  

DE: www.handelskammer.se/de/talentprogramm 
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