24 OKTOBER 2022.

UTBILDNINGSSTIPENDIER FRANZ HEISS HÖSTEN 2022
Stora Franz Heiss Stipendiet, hösten 2022,
öppet för medlemmar i Sveriges Bryggerier
Vi gläds åt att svensk bryggerinäring växer. Många av våra medlemmar drömmer om att
kunna ta nästa kliv i sin verksamhet och är i behov av att investera i utbildning av personal för
att möjliggöra detta. Sveriges Bryggerier bjuder in dig som idag arbetar hos ett av Sveriges
Bryggeriers medlemsföretag att söka stipendium för utbildning genom stiftelsen Franz Heiss.
Under hösten 2022 delas utbildningsstipendium på totalt 50 000 kr ut till anställda hos
Sveriges Bryggeriers medlemmar för vidareutbildning och kompetensutveckling.
Utbildningen ska vara kopplad till ett lärosäte eller i regi av person med professionell
utbildningskompetens. Ytterligare ansökningstillfällen kommer erbjudas under 2023.
Din ansökan för höstens stipendium ska vara Sveriges Bryggerier till handa senast den 23
november och innehålla följande information:
• Beskrivning av din roll idag och dina framtida ambitioner.
• Beskrivning av önskad utbildning.
• Beskrivning av kostnader förknippade med utbildningen
• Beskrivning av vad du ser att utbildningen kommer att tillföra dig, ditt företag
och/eller svensk bryggerinäring.
• Motivering varför just du ska få stipendiet.
• Referens (kollega, lärare eller någon som känner dig väl)
Stipendiet betalas ut mot uppvisande av antagningsbevis till ansökt utbildning. Den/de som
får sin ansökan beviljad ska efter genomförd utbildning skriva en rapport. Under och efter
utbildningen delar stipendiaten med sig av sina erfarenheter för att inspirera kollegor i
branschen, exempelvis genom att medverka vid korta intervjuer för publicering i Sveriges
Bryggeriers kanaler.
Välkommen med din ansökan!

www.sverigesbryggerier.se
Franz Heiss fond
Franz Heiss, (d.ä.) föddes 1838 i Bayern och dog 1898 i Stockholm. Han var bryggare och industriman, bland
annat delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till AB Stockholms Bryggerier. Franz Heiss
fond bildades 1937, 39 år efter Heiss d.ä. död. Det var hans son, Franz Paul den yngre, som också var bryggare
som lät instifta fonden. Fondens medel ska användas till studiehjälp åt svenska bryggerielever och bryggmästare
samt till understöd åt behövande medlemmar av Svenska Bryggareföreningen.
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Lilla Franz Heiss Stipendiet, hösten 2022, öppet för dig
som vill vidareutbilda dig för att arbeta inom svensk
bryggerinäring
Vi gläds åt att svensk bryggerinäring växer och att det idag finns över 400 aktiva bryggerier i
Sverige. Vi vill attrahera kompetent personal till vår bransch och erbjuder dig som vill
vidareutbilda dig för att arbeta inom svensk bryggerinäring att söka utbildningsstipendium
genom stiftelsen Franz Heiss.
Under hösten 2022 delas utbildningsstipendium på 25 000 kr ut. Utbildningen ska vara
kopplad till ett lärosäte eller i regi av person med professionell utbildningskompetens.
Ytterligare ansökningstillfällen kommer erbjudas under 2023.
Din ansökan för höstens stipendium ska vara Sveriges Bryggerier till handa senast den 23
november och innehålla följande information:
• Beskrivning av din roll idag och dina framtida ambitioner
• Beskrivning av önskad utbildning
• Beskrivning av kostnader förknippade med utbildningen
• Beskrivning av vad du ser att utbildningen kommer att tillföra dig, ditt företag
och/eller svensk bryggerinäring.
• Motivering varför just du ska få stipendiet
• Referens (kollega, lärare eller någon som känner dig väl)
Stipendiet betalas ut när du påbörjar din utbildning. Den/de som får sin ansökan beviljad ska
efter genomförd utbildning skriva en rapport. Under och efter din utbildning delar du med dig
av dina erfarenheter för att inspirera kollegor i branschen, exempelvis genom att medverka
vid korta intervjuer för publicering i Sveriges Bryggeriers kanaler.

Välkommen med din ansökan!

www.sverigesbryggerier.se
Franz Heiss fond
Franz Heiss, (d.ä.) föddes 1838 i Bayern och dog 1898 i Stockholm. Han var bryggare och industriman, bland
annat delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till AB Stockholms Bryggerier. Franz Heiss
fond bildades 1937, 39 år efter Heiss d.ä. död. Det var hans son, Franz Paul den yngre, som också var bryggare
som lät instifta fonden. Fondens medel ska användas till studiehjälp åt svenska bryggerielever och bryggmästare
samt till understöd åt behövande medlemmar av Svenska Bryggareföreningen.

