
Vikariat – Trespråkig Exekutiv Assistent 
Vikariat under föräldraledighet 

Jobbtitel: Trespråkig Exekutiv Assistent 
Arbetsgivare: Frankrikes Ambassad i Sverige 
Konsuläravdelningen och Administrativa avdelningen 
Arbetsplats: Kommendörsgatan 13 11448 Stockholm 
Ansvarig chef: Frankrikes Konsul, Chef för Administrativa och Konsulära 
Avdelningen 
Kontakta Konsuläravdelningen via email: consulat.stockholm-
amba@diplomatie.gouv.fr 

 
Arbetsbeskrivning 

 
Konsuläravdelningen: 

 Ansvarig för diverse konsulära och sociala ärenden (bistå Franska medborgare med 
olika svårigheter i Sverige, hantera dödsfall, förfrågningar från Franska myndigheter, 
ansökan om studentbidrag, mm…) 

 Bistå häktade Franska medborgare i Sverige 

 Informationsansvarig för Franska medborgare i Sverige (Frågor & Svar, diverse frågor 
via email, läkar- och juristlista mm.) 

 Vikarie för folkbokföringshandläggaren vid behov 
 
Administrativa avdelningen: 

 Koordinera ankomster och avgångar av Ambassadens utsänd personal 

 Hantera kommunikation och relationer med Protokollet på UD samt övriga Svenska 
myndigheter (Polisen, Försäkringskassan, Skatteverket, m.fl.) 

 Översättningar 

 Hantera avdelningens post 
 

 

Färdigheter som krävs 

Utbildning/Arbetserfar
enhet 

Baccalauréat/Studentexamen 
Eftergymnasial utbildning/Universitetsutbildning 
Det är meriterande om du har arbetserfarenhet 

Språkkunskaper 
Svenska som modersmål är meriterande 
Franska och Engelska flytande eller obehindrat (minst C1) 
Arbetsspråket är främst Franska 

Datakunskaper Microsoft Office, Outlook 
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Villkor för icke-Svenska 
medborgare 

Om du är icke-EU medborgare ska du permanent 
uppehållstillstånd samt arbetstillstånd i Sverige. 
Är du EU-medborgare ska du vara folkbokförd i Sverige och ha ett 
personnummer. 

Personliga egenskaper 

Du ska vara mycket flexibel och snabb samt kunna hantera flera 
ärenden samtidigt. 
Du ska vara välorganiserad och noggrann. 
Du ska vara öppen och kommunikativ, kunna rapportera om ditt 
arbete till din chef och medarbetare. 
Du ska ha effektiv arbetsmetod. 
Du ska ha hög social kompetens och vara duktig på mänskliga 
relationer och vara lyhörd. 
Det är viktigt att du har förmågan att anpassa dig samt en bra 
reaktivitet. 
Du ska vara mycket diskret, med beaktande av den konfidentiella 
karaktären av detta ämbete. 

 

Lön/ledighet 

Månadslön : 25.914 SEK 
Särskilda beskattningsvillkor som kandidaten kommer att 
informeras om i ett senare skede. 
Semesterdagar: 31 dagar/år 

Arbetstid 
Arbetstiden är 37,5 timmar/vecka enligt följande schema: 
08:30 – 13:00/14:00 – 17:00 

Vikariat under 
föräldraledighet 

Startdatum: Måndagen 18 Februari 2019 
Slutdatum: Fredagen 31 Juli 2020 
OBS. Vikariatet kan komma att sägas upp med en månads 
uppsägningstid i det fallet personen du vikarierar för återkommer i 
arbetet tidigare än beräknat. 

Jobbansökan 
Skickas via email consulat.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr  
CV och personligt brev både på Franska och Svenska 
Sista ansökningsdag : 18 Januari 2019 
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