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praktikutbyten

–  Rolf Mattsson
    Volvo Cars, Torslanda

Att ta emot en internationell 
IAESTE-student ger en härlig 

energi till personalgruppen. Det ger 
kulturella insikter och värdefull hjälp 
med diverse uppgifter då studen-
terna är både välutbildade och 
taggade.

–  Helena Röhss
    Xylem Water Solutions, Sundbyberg

Det är roligt att ta emot unga 
engagerade studenter och att se 

deras arbetsglädje. Deras entusiasm 
och energi ger även oss inspira-
tion och bidrar till nytänkande.

–  Annica Lindström
   Trafikverket Nord, Luleå

Det är socialt och ger kunskap 
om andra länder och ger även de 

anställda en möjlighet att träna på sin 
engelska. När praktikperioden är slut så 
har vi fått en ny bekantskap och dessa 
kontakter består i många fall 
även när praktikanten åkt hem.



IAESTE är en internationell ideell organisa-
tion som sedan 1948 förmedlar praktikplats-
er över hela världen - idag finns vi i över 80 
länder. Vi gör det enkelt för svenska företag, 
myndigheter och organisationer att ta emot 
kvalificerade utländska studenter - i utbyte 
får svenska studenter chansen att göra 
praktik utomlands. Med utgångspunkt i 
arbetsgivarens önskemål och krav matchar 
vi fram rätt student för uppgiften.

• Knyt internationell kompetens inom
   teknik, IT, marknadsföring, ekonomi och
   design till verksamheten.
• Stärk era internationella nätverk - öppna
   dörrar till nya marknader.
• Låt motiverade studenter bidra med energi
   och nya perspektiv till arbetsplatsen.

SÅ GÅR DET T ILL

OM OSS

• Ni bestämmer hur lång praktiken ska vara – allt
   mellan 2-18 månader.
• Vi matchar fram en eller flera kandidater som
   motsvarar era krav.
• Ni får möjlighet att intervjua kandidaterna via
   telefon eller Skype.
• Ni bestämmer vilken kandidat ni vill gå vidare
   med – inga bindande regler, finns alltid möjlighet
   att tacka nej.
• IAESTE tar hand om all administration – vi ordnar
   visum, arbetstillstånd och registrering hos 
   Skatteverket - och hjälper även till att hitta bostad
   till studenterna. Våra lokala kommittéer ser till att
   alla nya praktikanter känner sig välkomna och
   anordnar regelbundet olika sociala aktiviteter.

våra v illkor
• För endast 6000 kronor om året har ni som
   arbetsgivare möjlighet att ta emot hur många
   utbytespraktikanter ni vill.
• Praktiklönen bör ligga på minst 15.000 kronor
   i månaden.
• En handledare/praktikansvarig ska utses på
   arbetsplatsen.

• Vill ni att IAESTE hjälper till med administra-
   tionen (visum/arbetstillstånd etc) av en förvald
   praktikant (som ni själva haft kontakt med) är
   kostnaden 6000 kr/praktikplats. 



Vi inom IAESTE tror på den stora potential 
som ligger i att träffas över gränserna. Att 
få utbyta idéer och erfarenheter stärker 
oss på såväl personliga som professionella 
plan. IAESTEs globala nätverk och vår 
administrativa service gör det enkelt för 
arbetsgivare att rekrytera kvalificerade 
och innovativa praktikanter. Detta är ett 
utmärkt sätt för företag att närma sig 
intressanta marknader i andra länder och 
att stärka mångfalden i verksamheten, en 
möjlighet som även fler myndigheter 
borde ta chansen att utnyttja. När en 
arbetsgivare tar emot en utländsk student 
ges dessutom en svensk student chansen 
att resa ut och få spännande internatio-
nella erfarenheter.

Vår v is ion

Kontakt

Anders Fredén
Nationell sektreterare

Anders Fredén, Nationell sekreterare
031-772 23 56
anders.freden@chalmers.se

IAESTE samarbetar med 7 
av de största universiteten 
i Sverige. Välkomna att 
boka ett möte med oss så 
berättar vi mer om vad vi 
kan bidra med till just er 
verksamhet!



www.iaeste.se


