
 

 
   

Handelsrådet söker nu mästare i Entreprenörskap och 

affärsutveckling! 

Handelsrådet arbetar bland annat med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för 

samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten. Som en del i arbetet med att sprida 

kunskap om och skapa intresse för handeln hos högskolor, universitet och unga studenter, arrangeras 

nu Handelns yrkestävling i Entreprenörskap/affärsutveckling.  

Handelsrådet söker nu drivna och innovativa studenter som vill tävla i Handelns 

yrkestävling den 22a och 23e november 2022 i Göteborg, med möjligheten att gå vidare 

till EM i Entreprenörskap och affärsutveckling i Polen, Gdansk i september 2023.   

Vem kan vara med och tävla? 

• Ni tävlar i team om två personer. 

• Tävlande ska vara födda 1999 eller senare. 

• Tävlande ska gå en högskole-, universitets eller yrkeshögskoleutbildning. Det kan till 

exempel vara en inriktning såsom handel, ekonomi, ingenjör, affärsutveckling, revenue, 

entreprenörskap eller innovation. Tveka inte att lämna in din intresseanmälan oavsett vilken 

utbildning du/ni går.  

Varför ska du vara med och tävla? 

Du som är med i tävlingen ges möjlighet att: 

• utveckla dina kunskaper inom entreprenörskap och affärsutveckling 

• bygga ett nätverk för framtida karriär eller företagande 

• få en inblick i handelns utmaningar och dess möjligheter 

• pitcha på Handelns yrkestävling och få feedback av en jury 

• stärka ditt CV och synas i Handelsrådets sammanhang och nyhetsflöde 

Tävlingsprocess 
Tävlingsprocessen ser ut så här: 

1 Anmäl ditt intresse att tävla senast den 25 oktober kl 17.00  

Anmäl ert team genom att fylla i bilagan; Anmälan om intresse att tävla och maila den till 

annika@kreo.org. 

2 Åtta team kommer att bli kallade till digital intervju  

Den digitala intervjun pågår i ca 30-40 minuter. Tidsbokning sker efter överenskommelse med 

teamen.  

3 Beslut om vilka fyra team som får tävla fattas den 31 oktober 

Handelsrådet fattar beslut om vilka fyra team som gått vidare och meddelar de övriga som anmält 

intresse via mail.  
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4 Yrkestävlingen genomförs i Göteborg 22-23 november 

De fyra team som gått vidare tävlar under två tävlingsdagar i Göteborg. Samling sker redan den 21 

november på kvällen.  

5 EM i Polen, Gdansk 2023 

Vinnande team i yrkestävlingen i Göteborg går vidare till EM som genomförs i samverkan med 

Worldskills under hösten 2023. Mer information kommer senare.  

Hur fungerar det med resor och övernattning om vi går vidare i tävlingen? 

Resa, övernattning, frukost och lunch i samband med tävlingarna bekostas av Handelsrådet. Middag 

bekostas av de tävlande själva.  

Har du fler frågor? 

Vid frågor, tveka inte att höra av er till tävlingsledaren Annika Löfgren via sms eller mail. 

 

 

Varmt lycka till! 

 

Annika Löfgren  

Tävlingsledare Entreprenörskap och Affärsutveckling  

070-2109435 annika@kreo.org 


