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Allmän information om SLHF:s stipendier

Hur stor är stipendiesumman 2005?
Den sammanlagda summan att fördela bland 2005 års stipendiater uppgår till ca
500.000 kronor!

Hur stor är chansen att få stipendium?
Tidigare år har i medeltal var fjärde sökande fått stipendium. Chansen att få stipendium 2005 torde vara lika
stor som tidigare.

Vilka kan söka stipendium?
Köpmän och butiksmedarbetare i butiker som är medlemmar i SLHF.

Vad avser stipendiet?
Stipendiaten får inga kontanter. Istället utgår stipendiet i form av betald kursavgift sär SLHF betalar
kursavgiften direkt till skolan. OBS att stipendiet endast avser kursavgiften, eventuella kostnader för resor,
mat och logi etc täcks inte av stipendiet.

Vilka kurser och utbildningar kan man söka stipendium för?
Stipendium skall avse utbildningar som är relaterade till arbetet i en dagligvarubutik. I normalfallet främst
ICA-skolans och VIVO-skolan hos VIVO Stockholm utbildningar, men även annan skola/utbildning kan
sökas. I så fall skall kursprogrammet/kursprospektet bifogas ansökan.
Frågor om ICA-skolans kursprogram kan ställas till Britta Wendelius, 021/19 36 62 medan
Claudia Lindström hos VIVO Stockholm besvarar frågor om VIVO-skolans program på 073/984 24 91.

Sista dag för ansökan?
SLHF tillhanda den 29 oktober 2004. Ansökningar som inkommer efter detta datum återsändes till sökanden.

När får man vet om man fått stipendium?
Genomgång av inkomna ansökningar startar den 10 november 2004. I månadsskiftet februari/mars 2005
sänder vi ut meddelande till de sökande om stipendium erhållits eller ej.

När delas stipendierna ut?
Utdelning sker vid SLHF:s årsfest på Operaterrassen lördagen den 23 april 2005. Till årsfesten kommer
stipendiat med respektive att inbjudas.

Hur länge kan man utnyttja sitt stipendium?
Enligt stipendiefondernas regler skall stipendium ha utnyttjats senast vid utgången av kalenderåret efter det
år man fått stipendium. För 2005 års stipendier gäller således att de måste ha utnyttjats senast den 31
december 2006. Om stipendiat inte kan utnyttja sitt stipendium på grund av t.ex. sjukdom eller att sökt
utbildning/kurs inte genomförs av skolan inom den utsatta tiden kan uppskov ges ytterligare ett år.

Vad händer om stipendiat byter arbetsgivare?
Stipendium kan bara ges till de som arbetar i butiker anslutna till SLHF. Byter man arbetsgivare och lämnar
branschen eller tar anställning i någon butik som inte är ansluten till SLHF (butiker utanför Stockholms län
kan inte vara medlemmar i  SLHF) innan utbildningen påbörjas är stipendiet förfallet.

Välkommen med din ansökan!
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Stipendieansökan

Personuppgifter

Med hänvisning till uppgifter lämnade nedan ansöker jag härmed om stipendium ur SLHF:s
stipendiefonder.

Namn

Adress

Postnummer och adressort

Tel bostaden

Tel arbetet

Ålder

Nuvarande arbetsgivare
Butik och tel nr

Sökt utbildning/kurs
OBS! Endast en kurs / utbildning kan sökas!
Kursens / utbildningens namn

Skola

Kursavgift inklusive moms (högst 50.000kr inklusive moms)

Obs! Söker Du annan utbildning än den som ges inom ICA eller VIVO måste du bifoga
kursplanen för den!



Skolutbiuldning / kurser

Här anger Du teoretisk utbildning (grundskola, gymnasieskola, högskola, kurser etc). Bifoga
betygskopior!

Anställningar

Tidsperiod Bransch Befattning Företagets
omsättning (ca)

Antal
anställda (ca)

Bifoga kopior av arbetsintyg/arbetsbetyg!



Min målsättning och utvecklingsplanering

Här ber vi Dig redogöra för den målsättning Du har och hur Du planerar att nå denna
målsättning genom praktik och teoretisk utbildning.
Vi förutsätter att redogörelsen görs i samråd med Din köpman/butikschef.



Din köpmans/butikschefs synpunkter på sökt stipendium/utbildning

Här vill vi att Din köpman/butikschef själv skriver hur han/hon tycker att sökt utbildning
passar in i Din utvecklings- och utbildningsplanering.

Din köpmans/butikschefs underskrift
Namnförtydligande:

Referenser

Namn och telefon

Namn och telefon

Nuvarande arbetsgivare

Butik och tel nr

Välkommen med Din ansökan som skall göras på dessa ansökningshandlingar!

Tänk på att ju utförligare Du är i svaren på våra frågor desto lättare är det för oss att rätt
bedöma Dina kvalifikationer.

INSÄNDS TILL SLHF, BOX 1342, 111 82 STOCKHOLM, TEL 08-235670, FAX08-230160

Sökandes underskrift


