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• Vad arbetar du med idag?
• Vad anser du är de tre viktigaste
kompetenserna och/eller egenskaperna
för att lyckas med ett internationellt
arbete?
• Vilka tre råd skulle du vilja ge till en person
som vill arbeta internationellt?

Vad arbetar du med idag?
Head of Fibre Sourcing inom Stora Ensos Business Area Publication Paper
Affärsutveckling mellan Skandinavien och Sydamerika
Affärsutveckling i sydost Asien
Rådgivning inom bioenergi
Forestry Officer FAO
Business Developer för solid wood IKEA i Kina
Försäljning av trävaror i Tyskland
Manager för en global fond, NFP Facility
Wood Supply Manager på IKEA Trading i Ryssland
Forestry Officer på FAO:s regionkontor i Panama
Senior adviser till Canadas skogsindustri (FPAC) och Canadas Federal Government on transformation
of the forest industry/forest sector
Forskare, statligt forskningsinstitut i Frankrike
Deputy Trading Area Manager för IKEA:s inköpsorganisation i södra Europa
Director, Climate, Energy and Tenure Division vid FAO

Tre viktigaste kompetenserna och/eller egenskaperna
Vilja lära sig av nya människor och länder, anpassningsförmåga att vara
kulturellt flexibel och förstående

Förutom engelska, skaffa kunskaper i ett ytterligare sprak som t.ex.
spanska, portugisiska, franska, swahili
En solid specialist kunskap som kan tillföra något substantiellt i de
arbetsuppgifter man förväntas utföra t.ex. GIS, IT, community-based natural
resource management, tropical forestry management/plantation forestry

Inte agera som en besserwisser, Inte säga "vi gör så här hemma det ska går
bra även här"

Stark egen drivkraft, självständighet, målinriktning och struktur

Kreativitet och social kompetens

Affärskunskaper i komplexa setup's inkluderande inköpsprocesser,
produktion och försäljning - applicerat på en global miljö

Kunskaper i ledarskap och effektiva organisationer
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Tre råd
Att lära sig språket gärna ett eller två främmande språk till, förutom
engelska
Ödmjukhet, öppenhet och intresse för att lära sig hur ett annat land och
en annan marknad fungerar
Skaffa utlandserfarenhet på ett tidigt stadium, men se till att ha en bas i
Sverige först
Skapa vänner och nätverk, följa den lokala pressen/tidningarna noggrant
Ta kort titt först; om livet är svårt utomlands efter en månad; då är
"hemma bäst" för dig
Nyfikenhet på allt som är nytt

Kolla regler för sjukförsäkring, pension, uppsägning etc. i respektive land

Håll kontakten med hemmamarknaden
Våga ta steget men allting kommer att bli annorlunda än vad man har
tänkt sig
Har du en speciell förmåga, utnyttja och utveckla den

Skaffa en doktorsexamen först

Ekonomin och alla dina förhållanden i hemlandet måste vara okej
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