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Västerås stads resestipendium 

Västerås stad kommer att erbjuda 100 gymnasieungdomar möjlighet till 

sommarjobb vid svenska paviljongen under världsutställningen International 

Horticultural Exhibition, 2014 i Qingdao, Kina. Det sker förutsatt att 

kostnader för resestipendium täcks. Västerås stad bekostar lön och försäkring 

och aktörer i Qingdao bekostar boende, mat och lokala transporter mellan 

boende och mässan. Eventuellt kommer sommarjobbarna erbjudas möjlighet 

att besöka staden Jinan i anslutning till resan. 

 

 

 

Företag erbjuds att sponsra resestipendierna för 15 000 kr 

per stipendium. 

 

Ungdomar erbjuds att söka ett varsitt resestipendium när de 

ansöker om Västerås stads sommarjobb vid svenska 

paviljongen i Qingdao i Kina. 

 

 

För mer information:          

Charlotta Filling, internationell strateg, 021-39 26 36 

ewa.charlotta.filling@vasteras.se   
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För företagen: 

 

 

För 15 000 kr erbjuds företag som sponsrar ett resestipendium följande: 

 

• Direktkontakt med en sommarjobbare anställd vid Västerås stad som 

deltar i världsutställningen Qingdao Expo 2014 under minst 3 

veckors tid. 

• Marknadsföring för företaget via sommarjobbaren under 

världsutställningen Qingdao Expo 2014 under minst 3 veckor. 

• Möjlighet till marknadsföring i skyltfönster bredvid Apoteket 

mittemot Arbetsförmedlingen på Stora gatan i samband med att 

svenska paviljongen marknadsförs i skyltfönstret. 

• Möjlighet att synliggöras i samband med Västerås stads etablerande 

av partnerskap med staden Jinan i Kina med näringslivsperspektiv 

och kopplat till ungdomsutbyten. 

• Möjlighet att synliggöras i samband med att en affärsmodell för 

sommarjobb utomlands lanseras i en svensk kommun i samarbete 

mellan företag, skolor och offentlig sektor. 

 

 

 

För sommarjobbaren: 

 

 

I resestipendiet* ingår följande: 

 

• Transport från Västerås till flygplatsen i Sverige 

• Flygresa tur och retur Sverige - Kina 

• Transport med tåg tur och retur mellan flygplatsen i Kina och 

Qingdao 

• Rekommenderade vaccinationer för att vistas i stadsmiljö i Kina 

utifrån behov (t.ex. polio, difteri, stelkramp, hepatit A+B, dukoral) 

• Affärsvisum 

• Viss administration och ev. oförutsedda kostnader 

• Medföljande arbetsledare (1-2 per grupp om 25-35 personer) 

 

* En förutsättning för att få resestipendium är en anställning av Västerås stad till sommarjobb 

vid svenska paviljongen i Kina under sommaren 2014. Sommarjobbaren måste själv ansöka 

om ett resestipendium. 

 

 

 


